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Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti vuonna 2019 

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (FSPA) julkistaa vuoden 2019 Suomen myyntivolyymit ja 
markkinaosuudet strukturoiduissa sijoitustuotteissa. 
 
Strukturoitujen sijoitusten myynti ylsi lähes vuoden 2018 tasoon. Markkinaa leimasi tuoton löytämisen tarve. 
Pääomaturvatut sijoitukset, josta kaikki alkoi, eivät ole enää täytä sijoittajien tuottotavoitteita. Osakkeisiin tai luottoriskeihin 
sidotut sijoitukset ilman pääomaturvaa edustivat valtaosaa sijoituksista. Strukturoitujen sijoitusten uusmyynti oli vajaat 
1,3 mrd euroa. Liikkeeseenlaskuja oli 409 kappaletta eli 12 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. 
 
Sijoitusrahastot ovat olleet strukturoitujen sijoitusten uusmyynnin vertailukohteena edellisvuosien ajan. Uusmyynti on ollut 
suunnilleen 30 % sijoitusrahastojen nettomyynnistä. Vuonna 2019 sijoitusrahastojen nettomyynti oli 367,1 milj. euroa ja 
2018 -3,9 mrd euroa. Vertailu volyymien suhteen ei siis nyt ole kuvaavaa. Se antaa kuitenkin yhden vertailukohdan 
strukturoitujen sijoitusten koosta ja merkityksestä Suomen sijoitusmarkkinoilla. 
 
Markkinaosuuksissa tapahtui taas muutoksia. Nordea jatkoi suurimpana myyjänä 19,7 %:n markkinaosuudellaan. Toiseksi 
nousi OP-ryhmä pienen tauon jälkeen 17,1%:lla ja Danske Bank otti kolmossijan 16,9 %:n ja Alexandria Pankkiiriliike 
ainoana ei pankkina neljännen sijan, lähes yhtä suurella, 16,2 %:n osuudellaan. Vuosien varrella toimijoiden määrä on 
vähentynyt, mutta sillä ei ole ollut mitään tai vain hyvin pieni vaikutus myytyihin volyymeihin. Viime vuonna SEB päätyi 
lopettamaan näiden sijoitusten tarjoamisen.  
 
Matalan korkotason ympäristössä erilaiset korkosijoitusten korvikkeet mm. luottoriskiin sidotut strukturoidut sijoitustuotteet 
ovat lisänneet suosiotaan sijoittajien parissa. Viime vuonna luottoriskilisät olivat suurimman osan vuotta niin matalia, että 
kokonaisvolyymit vähän laskivat. Sijoitusmahdollisuuksien ”ikkuna” aukesi kuitenkin pariin otteeseen. Osakesidonnaiset 
tuotteet, kuten osakkeet myös suoraan ja rahastojen kautta houkuttelivat. Tuottoa haettiin mm. sellaisista 
sijoitusrakenteista, joissa tuoton saamiseksi riittää, että osakekurssit eivät laske. Viime vuonna tehtiin taas vähän 
preemioluonteisia sijoituksia. Kaikkiaan volyymin painopiste siirtyi kohti enemmän riskiä sisältäviä ja räätälöidympiä 
sijoituksia, joista voi vielä saada tuottoa. 
 

MYYNTIVOLYYMIT (M €) 2019 2018 2017 2016 2015 Kasvu (%) 

KOKONAISMYYNTIVOLYYMI 1283,5 1307,7 1360,1 1294,3 1917,0 -1,9 % 

SIJOITUSMUOTO  

Yleisölle tarjotut 708,9 643,7 712,1 645,4 1052,7 10,1 %  

Private Placement 574,7 664,1 648,0 648,9 857,2 -13,5 %  

Talletukset 0 0 0 0 7,1 0,0 %  

KOHDE-ETUUS  

Osake 740,2 672,1 895,7 588,5 862,5 15,0 %  

Korko 10,7 2,3 0 122,2 188,9 365,2 % 

Luottoriski 521,0 623,8 369,1 486,7 651,6 -16,5 % 

Hyödyke 0 0 6,2 1,8 16,7 0,0 % 

Valuutta 4,7 2,6 38,3 32,6 14,0 80,8 % 

Strategia ja hybridi 7,0 6,9 50,9 62,4 183,3 1,4 % 
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TUOTTEEN RAKENNE  2019 2018 2017 2016 2015 Kasvu (%) 

Pääomaturva 143,0 162,1 284,6 457,5 682,5 -11,8 % 

Pääomaturva riippuu kohde-
etuuden kehityksestä 

1136,2 1145,6 1018,3 814,9 1171,3 -0,8 % 

Preemioluonteinen sijoitus 4,4 0 57,3 21,9 63,2 100,0 % 

 

 

Jäsen 2019 

Nordea 19,67 % 

OP-ryhmä 17,05 % 

Danske Bank  16,93 % 

Alexandria Pankkiiriliike 16,15 % 

SEB 8,14 % 

JAM Advisors 6,43 % 

Handelsbanken 5,71 % 

UB Omaisuudenhoito  4,99 % 

Evli Pankki 4,16 % 

Mandatum Life 0,78 % 

FIM / S-pankki 0 % 

 
Volyymitiedot koostuvat yllä mainittujen toimijoiden ilmoittamista luvuista. Kaksinkertainen raportointi on vältetty 
ilmoittamalla luvut myyjän mukaan. Joidenkin toimijoiden luvut puuttuvat näistä, mutta silti lukuja voidaan pitää 
kattavana, joskaan ei aivan täydellisenä otoksena strukturoitujen sijoitusten myynnistä Suomessa. Luvuissa ei ole 
mukana ETF:ien kaltaisia kaupankäynnin kohteena olevia sertifikaatteja/todistuksia (esim. Bull & Bear). Volyymitietojen 
keräämisen ja analysoinnin toteutti FSPA:n toimeksiannosta Modelity Technologies Inc. 
 
 
Strukturoidut sijoitustuotteet 
Eri tavoin strukturoidut sijoitustuotteet, kuten esim. osakeindeksilainat, ovat merkittävä sijoittamisen muoto. Strukturoidut sijoitustuotteet ovat 
nousseet tärkeäksi osaksi sekä yksityishenkilöiden, että institutionaalisten sijoittajien sijoitussalkkua. Nämä tuotteet tarjoavat sijoittajalle 
mielenkiintoisia tuottoprofiileita muun muassa niihin usein sisältyvän pääomaturvan vuoksi. Samalla ne avaavat pääsyn monille uusille ja 
mielenkiintoisille markkinoille, kuten eksoottiset osake-, luottoriski-, hyödyke- ja valuuttamarkkinat. Sijoitusmuoto strukturoiduissa tuotteissa on 
yleensä joko arvopaperi tai talletus. Ensimmäinen strukturoitu joukkolaina on laskettu Suomessa liikkeeseen vuonna 1994. 
 
Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (FSPA) 
FSPA on vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on suomalaisen sijoitustoiminnan edistäminen ja erityisesti strukturoitujen 
sijoitustuotteiden palvelutarjonnan ja toiminnan tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa etujärjestötoimintaa sekä koulutus-, 
tutkimus-, valistus- ja julkaisutoimintaa. 
 
 
Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Jyrki Iisalo puh. 040 7077070. 


