
 

Nordnet on pohjoismainen pankki, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin. Nordnetin tavoitteena on antaa 
asiakkaille työkalut omien sijoitustensa hallintaan ja olla pohjoismaisten säästäjien ja sijoittajien ykkösvalinta. Tutustu meihin 
osoitteessa www.nordnet.fi tai www.nordnetab.com. 
 

Lehdistötiedote 4.8.2022 

 
Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Fortumia ja UPM:ä 
ostettiin kurssikuopasta, Nokiaa myytiin kurssinousussa 
 
Nordnetin suomalaisasiakkaiden kotimainen osakepaino säilyi heinäkuussa muuttumattomana. Arvo-
osuustileiltä myytiin suomalaisosakkeita 7 miljoonalla eurolla, mutta kotimaisia osakkeita ostettiin lisää 
tasan vastaavalla summalla osakesäästötileille. UPM ja Fortum olivat ostosuosikkeja, Nokiaa myytiin. 
 
Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta heinäkuusta 10,0 prosenttia. Koko 
pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 4,2 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin 
kaupankäynti laski kuluvan vuoden kesäkuun euromääräisestä aktiviteetista 8,6 prosenttia. Myös 
kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 3,8 prosenttia. 
 
Q2-tuloskautta lähestyttiin odottavissa tunnelmissa 
 

- Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan vuoden alkupuoliskolla lähes taukoamatta. 
Tammi-kesäkuussa asiakkaat netto-ostivat lisää kotimaisia osakkeita Helsingin pörssistä yhteensä 
peräti 430 miljoonalla eurolla. Heinäkuussa asiakkaat lähestyivät Q2-tuloskautta odottavissa 
tunnelmissa eivätkä he muuttaneet kotimaista sijoituspainoaan. Arvo-osuustileiltä myytiin 
suomalaisosakkeita nettona 7 miljoonalla eurolla, mutta kotimaisia osakkeita ostettiin lisää tasan 
vastaavalla summalla osakesäästötileille, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. 
 

Pelättyä parempi Q2-tuloskausi 
 

- Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat raportoineet pelättyä parempia Q2-lukuja ja lähitulevaisuuden 
ennusteita. Suuri osa yhtiöistä on onnistunut puolustamaan liiketoimintojensa kannattavuuksia, 
vaikka kustannusnousu on kiivainta 40 vuoteen. Tulospelkojen laimentuminen oli merkittävä 
osatekijä Helsingin yleisindeksin seitsemän prosentin nousuun heinäkuussa, jatkaa Tuppurainen. 

 
Kurssiromahtaja Fortumia ostettiin, kurssinousija Nokiaa myytiin 

 
- Noin neljäsosan kurssitasostaan heinäkuussa menettäneen Fortumin osake oli Nordnet 

Suomessa kuukauden netto-ostetuin osake osakesäästötileillä. Yhtiön osake kiilasi myös arvo-
osuustileillä ostosuosikkien joukkoon ollen kuukauden toiseksi netto-ostetuin. Fortum nauttii 
sijoittajakansan luottamusta osin valtionyhtiöaseman vuoksi siten, että moni odottaa Suomen 
valtion tukevan yhtiötä eri skenaarioissa. Toisaalta moni sijoittaa yhtiöön korkean osinko-
odotuksen perässä, vaikka osingonmaksun osalta yhtiön riskit ovatkin kasvaneet huomattavasti. 
Samaan aikaan UPM:n nouseminen kuukauden toiseksi ostosuosikiksi pohjautuu myös odotuksiin 
vahvasta osinkotuotosta ja osinkokasvusta, arvioi Tuppurainen. 

 
- Nokia oli Nordnetin suomalaisasiakkaiden heinäkuun selvästi nettomyydyin kotimainen osake 

sekä arvo-osuustileillä että osakesäästötileillä. Todennäköinen syy Nokian myyntipaineeseen on 
yhdistelmä yhtäältä vahvan Q2-osavuosiraportin aiheuttanutta kurssinousua ja tuottojen 
kotiuttamista sekä toisaalta osakkeen asemaa laajasti omistettuna kansanosakkeena, jota 
keventämällä moni voi vapauttaa säästöjä arjen inflaation taklaamiseen, analysoi Tuppurainen. 
 

Keskuspankkipolitiikan kiristymisen uhka on laantumassa 
 

- Vuoden 2022 alkupuoliskon aikana sijoittajat olivat huolissaan kiihtyvästä inflaatiosta ja sen 
seurauksena nopeasti nousevista korko-odotuksista. Kesällä kuitenkin vahvistui yleisesti näkemys 
siitä, että hidastuva talouskasvu tulee painamaan inflaatiota alas siten, etteivät rajuimmat 
koronnousuennusteet ole enää realistisia. Osakekurssien ripeä nousu heinäkuussa heijastelee siis 
myös keskuspankkipolitiikkaan liittyvien pelkojen laantumista, sanoo Tuppurainen. 

Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, 
suvi.tuppurainen@nordnet.fi 

 



 
Taulukko 1. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – heinäkuu 2022 
  

Ostetuimmat osakkeet  Myydyimmät osakkeet 
Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR)  Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR) 
UPM             5 990 623  Nokia               -9 497 618 
Fortum              4 925 582  Neste       -5 234 662 
Stockmann             2 927 672  TietoEVRY               -2 861 212 
Telia             2 300 307  Sampo               -2 554 677 
Valmet             1 996 633  Konecranes               -2 514 332 
Stora Enso R             1 601 729  Orion B               -2 127 887 
Nordic Lights Group             1 341 752  Nordea               -2 014 731 
Kesko B             1 207 530  Citycon               -1 941 774 
Kone             1 164 103  Cargotec               -1 565 723 
Kesko A             1 060 774  Tokmanni               -1 493 855 

 
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto 
 
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – heinäkuu 2022 
   

Ostetuimmat osakkeet  Myydyimmät osakkeet 
Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR)  Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR) 
Fortum            1 775 386  Nokia               -1 280 725 
UPM            1 586 693  Neste               -1 168 721 
Qt               850 553  TietoEVRY                  -631 892 
Kone               682 037  Sampo                  -506 350 
Valmet               664 152  Orion B                  -475 863 
Kesko B               591 071  Avidly                  -239 468 
Outokumpu               463 792  Tokmanni          -207 438 
Stora Enso R               375 281  Konecranes                  -188 007 
Terveystalo               365 884  Orion A                  -126 746 
Nordic Lights Group               357 217  Innofactor                    -99 214 

 
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto 


