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Rahaston tuottokehitys 02.08.2010 - 31.10.2019 Rahaston sijoitusprofiili

Salkunhoitajan kommentti Osinkotuotto per osuus *

Tuottohistoria 31.10.2019 *

Rahasto

Indeksi

Suurimmat sijoitukset 31.10.2019
Ambea SWE

Infront NOR

Europris NOR

Catella SWE

Humana SWE

Sijoitusten maajakauma 31.10.2019
Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Rahaston perustiedot 31.10.2019
Rahastotyyppi: Pohjoismainen osakerahasto Salkunhoitaja: Risto Päivänsalo  Aloituspäivä:

Merkintä- / lunastuspalkkio: Max 2% / 1% Hallinnointipalkkio: 1,7 %

Osuudenarvo (tuotto/kasvu): 164,12 / 244,79 ISIN-koodi (tuotto / kasvu): FI4000014477 / FI4000014485

www.dividendhouse.com Puh: 010 322 1530 Kalevankatu 4, 4. kerros, 00100 Helsinki

Rahasto sijoittaa pienten ja keskisuurten 
Pohjoismaisten yhtiöiden osakkeisiin hyödyntäen 
yhtiöiden korkeaa kasvupotentiaalia ja 
osingonmaksukykyä. 

Sijoitusteeman mukaisesti sijoitamme laadukkaisiin 
osingonmaksajiin. Rahaston tavoitteena on 
saavuttaa korkean tuloskasvun kautta erinomainen 
arvonnousu sekä vuosittain kasvava, markkinatason 
ylittävä osinkotuotto.

Salkun yhtiöiden liiketoiminnan kehitys
Salkun yhtiöistä lähes puolet ehtivät julkistaa kolmannen neljänneksen 
tuloksensa lokakuussa. Tyypilliseen tapaan joukkoon mahtui sekä 
positiivisia että negatiivisia yllätyksiä. Positiivisia oli kuitenkin selvästi 
enemmän. Salkun kannalta merkittävin oli Tokmannin hyvä tulos. Yhtiön 
liikevaihto kasvoi 9,9 % vuoden takaisesta ja liikevoitto vielä selvästi 
enemmän. Yhtiön liiketoiminta on hyvässä kunnossa ja halpakauppa 
kasvattaa edelleen markkinaosuuttaan vähittäiskaupassa. Norjalainen 
ohjelmisto- ja tuotekehitysyhtiö Data Respons julkisti myös todella vahvan 
tuloksen. Liikevaihto kasvoi osin yritysostojen auttamana 35 % ja liikevoitto 
peräti 68 %. Yhtiö on kasvanut ennakkoluulottomasti tuotekehityksen 
ulkoistuksissa jo vuosia ja hyötyy digitalisaation muutospaineesta 
teollisuudessa ja palveluissa. Tulospettymyksiin lukeutuivat lokakuussa 
urheilukauppaketju XXL ja kuitukangasyhtiö Ahlström-Munksjö.

Salkun osinkonäkymät
Tokmannin ja Data Responsin osingon kasvunäkymät vahvistuivat hyvien 
tulosten johdosta ja samalla koko salkun osinkonäkymä vahvistui 
muutamista pienistä pettymyksistä huolimatta.

Muutokset salkussa
XXL:n painoa salkussa vähennettiin riskien kasvettua. Siirtokelpoisia tiloja 
tarjoavan Adapteon osakkeita hankittiin lisää.

Salkun ja toimintaympäristön kehitys
Pohjoismaiset osakemarkkinat nousivat syyskuussa 1,9 %. Hyvät tulokset 
vetivät salkun arvon aavistuksen markkinaa parempaan 2,3 % nousuun.
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tai laskea.
**Vuoden alusta

02.08.2010

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

VINX Benchmark Cap EUR_NI Dividend House Nordic Small Cap

3,5

5,5

7,5

9,5

B-osuus

A-osuus


