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Danske Bankin Pohjoismainen Sijoittajabarometri: 

Noin joka kolmas suomalaissijoittaja uskoo nyt Helsingin pörssin 

nousuun  
 

Suomalaissijoittajien usko Helsingin pörssiin on hieman vahvistunut viime syksystä, kertoo 

Danske Bankin tuore Sijoittajabarometri*. Noin joka kolmas (29 %) suomalaissijoittaja tai 

sijoittamisesta kiinnostunut uskoo nyt pörssin nousevan seuraavien 12 kuukauden aikana. 

Laskuun uskoo nyt noin joka viides (17 %), kun vielä viime syksynä siihen uskoi joka kolmas 

(30 %). 

 

- Usko palautuu pikku hiljaa, sillä huolimatta taloudessa pitkään jatkuneesta kurimuksesta on 

suomalaisten pörssiyritysten tilanne varsin hyvä. Täältä löytyy lukuisia laadukkaita, globaalisti 

toimivia yhtiöitä, joiden taseet ovat vahvoja ja osinkotuotot hyviä, kommentoi pörssin tilannetta 

Danske Capitalin maajohtaja Tuomas Virtala. 

 

Optimistisimpia kotipörssin suhteen ovat ruotsalaiset, joista peräti puolet uskoo Tukholman pörssin 

nousevan seuraavan vuoden aikana. Norjalaisista nousuun uskoo 41 ja tanskalaisistakin 36 

prosenttia.  

 

”Täällä ei ajatella impivaaralaisittain, vaan itse asiassa varsin kansainvälisesti” 

 

Osakemarkkinoista kiinnostavimmat löytyvät suomalaisten mielestä kehittyviltä markkinoilta, jotka 

ovat erittäin tai melko kiinnostavia yli puolelle (53 %) vastaajista. Kotimaan osakemarkkinat (45 

%) tulevat listalla vasta neljäntenä, Maailman ja Euroopan (48 %) jälkeen. Tilanne eroaa selvästi 

Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, missä kotimaan osakemarkkinat ovat sijoittajien mielestä ne 

kiinnostavimmat osakemarkkinat. 

 

- Suomalaiset eivät ajattele ollenkaan impivaaralaisittain, vaan itse asiassa kansainvälisemmin ja 

tuottohakuisemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Osittain laajaa katsantaa selittää suhteellisen pieni 

kotimarkkina; on etsittävä hajauttamiskohteita maan rajojen ulkopuolelta, Dansken Tuomas Virtala 

sanoo. 

 

Kehittyviä markkinat ovat Virtalan mukaan hyvä valinta yhtenä hajauttavana ja tuottohakuisena 

siivuna osakesalkkua. Tämän lisäksi hän kehottaa etsimään kohteita myös lähempää - esimerkiksi 

muista Pohjoismaista.  

 

- Esimerkiksi Ruotsin kotimarkkina on vahva ja maasta löytyy myös globaalisti toimivia 

kuluttajavetoisia yhtiöitä, suurimpana Hennes & Mauritz. Tanskassa taas painottuvat 



 

  

 

terveydenhuolto- ja bioalan yhtiöt lääkeyhtiö Novo Nordiskin johdolla, sanoo Virtala. 

 

Varat vielä useimmiten pankkitilillä – muissa Pohjoismaissa osakepaino suurempi 

 

Huolimatta viime aikojen turbulenssista osakemarkkinoilla, yli puolet (54 %) suomalaissijoittajista 

pitää osakkeita kiinnostavimpana sijoituskohteena. Käytännössä suomalaisten varat ovat kuitenkin 

edelleen pitkälti pankkitileillä. Tanskalaiset suosivat enemmän suoria osakesijoituksista ja 

ruotsalaiset ja norjalaiset puolestaan osakerahastoja. 

 

- Muissa Pohjoismaissa on Suomea pidempi perinne osakesijoittamisessa, joten meillä on asian 

suhteen kirittävää. Muutos voi täällä Suomessakin olla kuitenkin ihan kulman takana, sillä nuoret 

ovat selvästi kiinnostuneempia erilaisista sijoitusmahdollisuuksista kuin vanhemmat ikäluokat. 

Halutaan esimerkiksi säästää samalla kun lyhennetään asuntolainaa ja tehdä asioita itsenäisesti 

verkossa. Siinä on meille pankkina haastetta, että miten voimme parhaiten auttaa heitä 

päätöksenteossa, sanoo Dansken Tuomas Virtala. 

 

Lisätiedot 

Tuomas Virtala, Head of Danske Capital Finland, puh. 050 549 5252 

 

*) Danske Bankin Pohjoismainen Sijoittajabarometri tehdään kahdesti vuodessa Suomessa, 

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. TNS Gallupin toteuttamaan tutkimukseen osallistuu kustakin 

maasta noin 1 000 vastaajaa. Kysely mittaa sijoittamisesta kiinnostuneiden täysi-ikäisten 

sijoituskäyttäytymistä ja näkemyksiä sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Nyt julkaistu barometri on 

lajissaan kolmas, ja sen tulokset perustuvat huhti-toukokuussa 2016 tehtyihin haastatteluihin. 

 

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle 

kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten 

digitaalisten ratkaisujen avulla. Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, 

ja haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme. 

Danske Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. www.danskebank.fi 

http://www.danskebank.fi/

