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Salkunhoitajan kommentti Osinkotuotto per osuus *

Tuottohistoria 31.03.2020 *

Rahasto

Indeksi

Suurimmat sijoitukset 31.03.2020
Europris NOR

Ambea SWE

Viafin Service FIN

NetEnt SWE

Humana SWE

Sijoitusten maajakauma 31.03.2020
Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Rahaston perustiedot 31.03.2020
Rahastotyyppi: Pohjoismainen osakerahasto Salkunhoitaja: Antti Lahtinen  Aloituspäivä:

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

Osuudenarvo (tuotto/kasvu): 116,29 / 180,31 ISIN-koodi (tuotto / kasvu): FI4000014477 / FI4000014485

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

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahaston arvo voi nousta 
tai laskea.
**Vuoden alusta

02.08.2010

Kuukausikatsaus 
maaliskuu 2020

5,4 %

4,3 %

*Rahaston vuosittainen osinkokertymä per osuus, eur
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80,3%

96,8%
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-24,7%

-10,1%

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
Maaliskuussa nähty koronapaniikki teki pahaa jälkeä pohjoismaisessa Small 
Cap -kentässä. Samanaikainen öljyn hinnan voimakas lasku ja 
pohjoismaisten valuuttojen heikkeneminen teki toimintaympäristöstä 
haastavan. Salkussa on kuitenkin useita koronankestäviä yhtiöitä, kuten 
Ahlstrom-Munksjö, Altia, Europris sekä Verkkokauppa.com. Sen sijaan 
öljytoimialasta riippuvien yhtiöiden liiketoimintanäkymät ovat hyvin 
epävarmat. Monien yhtiöiden kurssit lyötiin toimialasta riippumatta niin 
alas, että vähäisetkin positiiviset uutiset saavat niiden osakkeen 
reagoimaan herkästi ylös. Maalis-huhtikuun vaihteessa nähtiinkin jo 
voimakkaita korjausliikkeitä ylöspäin. 

Salkun osinkonäkymät
Osa salkkuyhtiöistä on lykännyt yhtiökokoustaan ja muutama on 
ilmoittanut peruuttavansa osinkoesityksensä kokonaan. Salkun 
merkittävimmät osingonmaksajat tulevat kuitenkin maksamaan osinkonsa 
tai ovat sen jo tehneet, joten osinkojen kokonaiskertymässä vaikutus 
jäänee maltilliseksi.

Muutokset salkussa
Olemme pyrkineet hyödyntämään alentuneet hintatasot. Salkkuun 
ostettiin lisää Ahlstrom-Munksjötä sekä Nobinaa. Ostimme myös takaisin 
helmikuussa myytyjä Viafin Servicen osakkeita. Myyntipuolella olimme 
Adapteossa, sillä kurssi reagoi markkinalaskuun viiveellä.

Salkun ja toimintaympäristön kehitys
Osakemarkkinat laskivat maaliskuussa globaalisti koronaviruksen 
leviämisen myötä. Pohjoismaisiin Small Cap -yhtiöihin tämä osui raskaasti. 
Kuun lopussa nähtiin kuitenkin jo toipumista, joka on jatkunut 
voimakkaana myös huhtikuun alussa.
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