
 

Nordnet is a Nordic online bank with about 483,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that 

simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), 

is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi. 

Lehdistötiedote 11.7.2014 

 

Nyt myös piensijoittajien usko Talvivaaraan horjuu 
 

Suomalaisten piensijoittajien kiinnostus Talvivaaraan oli vuosien ajan voimakkaassa kasvussa. Nordnetin 

tuore selvitys paljastaa, että suurin Talvivaara-into näyttää jääneen taakse. Nyt suomalaiset 

piensijoittajat ovat alkaneet vähentää Talvivaara-omistuksiaan. Käänne tapahtui loppukevään aikana. 

 

Nordnetin suomalaisten asiakkaiden keskuudessa vähintään yhden Talvivaaran osakkeen sisältävien eri 

salkkujen lukumäärä on kääntynyt kevään aikana orastavalle laskutrendille pitkäkestoisen, voimakkaan 

ja ennen kaikkea yhtäjaksoisen nousutrendin jälkeen.  

Seuraavat luvut osoittavat eri salkkujen lukumäärän, joissa on ollut tarkasteluhetkellä vähintään yksi 

Talvivaaran osake. Laskelmat kattavat Nordnetin suomalaiset asiakkaat, joista valtaosa on piensijoittajia. 

30.3.2012: 9936 eri salkkua 

30.9.2012: 10447 eri salkkua 

30.3.2013: 10876 eri salkkua 

30.9.2013: 14787 eri salkkua 

15.11.2013: 15558 eri salkkua 

28.4.2014: 16204 eri salkkua 

8.7.2014: 15927 eri salkkua 

Tulevaisuudenuskossaan yleensä horjumaton Talvivaara tiedotti 21.5.2014 saaneensa Espoon 

käräjäoikeudelta lisäaikaa saneerausohjelmaehdotuksensa laatimiselle varattuun määräaikaan. 

- Piensijoittajien yhteenlasketun Talvivaara-omistuksen käänteen ajoitus osuu erittäin hyvin yhteen 

Talvivaaran saneerausohjelmaehdotuksen laatimiselle saatuun lykkäykseen, jonka yhtiö julkisti 

erillisellä tiedotteella toukokuussa. Nykytiedon mukaan yhtiöllä on aikaa laatia ohjelmaehdotus 

30.9.2014 mennessä. Talvivaaran tulevaisuuden kannalta nyt olisi elintärkeää löytää tarvittava 

rahoitus. Aivan kaikki piensijoittajat eivät kuitenkaan usko rahan kasvavan kesän aikana puussa 

lehtien tavoin, kommentoi Nordnet Suomen osakestrategi Jukka Oksaharju. 

Piensijoittajan keskimääräinen Talvivaara-omistus tänään 214 euroa 

- Vielä viime vuoden marras-joulukuussa Nordnetin uusista suomalaisasiakkaista lähes kaksi 

kolmesta osti ensi töikseen Talvivaaran osakkeita. Jonkinlaiseksi meriitiksi laskettaneen, että 

Talvivaara nousi suomalaisten piensijoittajien kolmanneksi omistetuimmaksi pörssiosakkeeksi. 

Trendi on päättyneen kevään aikana kääntynyt osaketta sisältävien eri salkkujen lukumäärällä 

mitattuna selviksi nettomyynneiksi. Kun piensijoittajienkin kollektiivinen Talvivaara-usko on 

alkanut rakoilla, täytyy kysyä, oliko se sitten siinä, jatkaa Oksaharju. 
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