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Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti hiukan viime vuotta
kovemmassa vauhdissa
Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (FSPA) julkistaa vuoden 2019 ensimmäisen
vuosipuoliskon Suomen myyntivolyymit strukturoiduissa sijoitustuotteissa (poislukien aktiviisen pörssikaupan
kohteena olevat sertifikaatit (Bull, Bear yms.))
Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti on kasvussa viime vuodesta. Vertailukelpoista puolivuositilastoa ei viime
vuodelta ole saatavilla, joten vertailu on tehty koko 2018 lukuihin. Strukturoitujen sijoitusten uusmyynti oli 761
milj. euroa. Liikkeeseenlaskuja oli 241 kappaletta. Koko vuoden 2018 uusmyynti oli 1,3 mrd euroa ja
liikkeeseenlaskuja oli 462 kappaletta, joten alkuvuosi 2019 on alkanut aktiivisemmin kuin vuonna 2018. Viime
vuoden alkua tosin rasitti uuden sääntelyn käynnistyminen.
Varsinkin pääomaturvattujen sijoitusten osalta tilanne jatkuu erittäin vaikeana, johtuen ennen kaikkea edelleen
negatiivisesta korkotasosta, joka vaikeutti pääomasuojan toteuttamista. Näitä myytiin vuosipuoliskolla 101 milj.
euroa. Erityyppiset sijoitukset, joilla sijoituksen tuotto riippuu markkinoiden kehityksestä edustivat suurinta osaa
sijoituksista. Täysin vailla pääomasuojaa olevia sijoituksia emittoitiin 3 milj. euroa.
Osakesidonnaiset sijoitukset edustivat suurinta yksittäistä ryhmää 472 milj. euron myynnillä. Matalan korkotason
ympäristössä erilaiset korkosijoitusten korvikkeet, kuten luottoriskiin sidotut strukturoidut sijoitustuotteet säilyivät
sijoittajien suosiossa 268 milj. eurolla. Lisäksi tehtiin runsaalla 10 milj. eurolla lyhytaikaisia alle 12 kuukauden
sijoituksia. Muut sijoitukset olivat valuuttapohjaisia tai ns. hybridisijoituksia.
Volyymitiedot koostuvat Alexandria pankkiiriliikkeen, Danske Bankin, Evli pankin, FIM/S-pankin,
Handelsbankenin, JAM Advisorsin, Mandatum Lifen, Nordea pankin, OP-ryhmän, SEB:n sekä United
Bankersin 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 tuotteiden myynnistä Suomessa. Volyymitietojen keräämisen ja
analysoinnin toteutti FSPA:n toimeksiannosta Modelity Technologies Inc.

Strukturoidut sijoitustuotteet
Eri tavoin strukturoidut sijoitustuotteet, kuten esim. osakeindeksilainat, ovat kasvava 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 ry 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.
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