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Nordnetiltä neljä uutta odotettua indeksirahastoa 
 
Nordnet tuo markkinoille neljä uutta omaa indeksirahastoa, jotka seuraavat maailman suurimpien 
markkinoiden yhtiöiden kehitystä. Rahastot ovat saatavilla vain Nordnetin kautta tästä päivästä alkaen. 
 
Nyt lanseerattavat uudet indeksirahastot ovat Nordnet Indeksirahasto Maailma, USA, Eurooppa ja 
Kehittyvät Markkinat.  

- Olen erittäin iloinen, että voimme vihdoin kertoa indeksirahastovalikoiman kasvamisesta.  
Rahastot seuraavat laajoja ja tunnettuja indeksejä ja ovat edullisia kuluiltaan. Indeksirahastot 
ovat helppo ja kustannustehokas vaihtoehto kenelle tahansa. Ne ovat hyvä perusta tai lisä niin 
pitkäjänteisen kuukausisäästäjän kuin suursijoittajan salkkuun, sanoo Nordnet Suomen 
maajohtaja Suvi Tuppurainen. 

USA-indeksirahasto seuraa tunnettua S&P 500 -indeksiä. Muut rahastot seuraavat MSCI World-, MSCI 
Europe- ja MSCI Emerging Markets -indeksejä. Rahastojen hallinnointipalkkiot ovat 0,25–0,39 %. Rahastot 
ovat euromääräisiä, joten niistä ei tule valuutanvaihtokuluja. Nordnet ei peri merkintä- ja 
lunastusmaksuja tai säilytysmaksuja. 

- Kun kysymme asiakkailtamme, mitä tuotteita he haluaisivat kehitettävän, omat indeksirahastot 
nousevat listalla kärkeen. Kuusi vuotta sitten Nordnet mullisti sijoitusmarkkinat lanseeraamalla 
suositut indeksirahastot Pohjoismaihin. Nyt indeksirahastoperheemme kasvaa ja tuomme 
markkinoille neljä uutta odotettua indeksirahastoa. Uusien Nordnet Indeksirahastojen avulla 
asiakkaamme voivat hajauttaa sijoituksensa helposti ympäri maailman ja edullisin kuluin, sanoo 
Suvi Tuppurainen. 

Rahastoja hallinnoivat Nordnet ja J.P. Morgan yhdessä.  

Nimi Indeksi Juoksevat kulut 

Nordnet Indeksirahasto 
Maailma 

MSCI World Index – seuraa yli 1 600 suurta yhtiötä 23 eri 
maassa. Pääpaino on USA:ssa, Japanissa, Englannissa 
ja Ranskassa.  

0,30 % 

Nordnet Indeksirahasto 
USA 

S&P 500 – seuraa 500 suurinta amerikkalaista yhtiötä, 
jotka edustavat noin 80 % markkinan kokonaisarvosta. 
Suurin paino indeksissä on Microsoftilla, Applella, 
Amazonilla, Facebookilla ja Alphabetilla (Google).  

0,25 % 

Nordnet Indeksirahasto 
Eurooppa 

MSCI Europe Index – seuraa 437 yhtiötä 15 Euroopan 
maassa. Pääpaino on Englannissa, Ranskassa, 
Sveitsissä, Saksassa ja Alankomaissa. 

0,25 % 

Nordnet Indeksirahasto 
Kehittyvät Markkinat 

MSCI Emerging Markets Index – seuraa noin 1 400 
yhtiötä 26 kehittyvällä markkinalla. Suurin paino 
indeksissä on Kiinalla, Taiwanilla, Etelä-Korealla, Intialla 
ja Brasilialla. 

0,39 % 
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