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Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Vahva tuloskausi 
rohkaisi 120 miljoonan euron lisäsijoituksiin osinkokauden alla 
 
Helsingin pörssin nousujohteinen kehitys jatkui myös helmikuussa. Yleisindeksi on kohonnut alkuvuonna 
viisi prosenttia, mikä on rohkaissut yksityissijoittajia aktivoitumaan. Nordnetin suomalaisasiakkaat 
kasvattivat helmikuussa sijoituspainoaan 120 miljoonalla eurolla kaikki sijoitusinstrumentit yhteenlaskien. 
Nokian Renkaat kiihdytti kuukauden selväksi ostosuosikiksi Nordean kirittäessä ostoslistan toisella sijalla. 
 
Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto putosi vuodentakaisesta helmikuusta 27,8 prosenttia. Koko 
pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 33,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin 
kaupankäynti kuitenkin kasvoi tammikuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 7,9 prosenttia. Myös 
kappalemääräinen kaupankäynti piristyi edelliskuuhun verrattuna 5,1 prosenttia Nordnetin osuuden 
noustessa 10,9 prosenttiin kauppojen kappalemäärästä. 
 
Vahvat Q4-tulosraportit ja osinkoehdotukset kannustivat ostolaidalle 
 

- Osakekaupankäynti vilkastui helmikuussa vahvan tuloskauden tuella. Nordnet Suomessa arvo-
osuustileille netto-ostettiin lisää kotimaisia osakkeita 32 miljoonalla eurolla. Osakesäästötileille 
kotimaisten osakkeiden netto-ostoja jatkettiin 21 miljoonalla eurolla. Ulkomaisia osakkeita lisättiin 
16 miljoonalla eurolla, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. 
 

- Kokonaisuutena suomalaiset yksityissijoittajat kiihdyttivät kaikkien sijoitusinstrumenttien ostamista 
ja käteissaldo Nordnetissä pieneni etenkin kotimaisen pörssiosakkeiden ostoilla. Keskimäärin 
vertailukautta selvästi vahvemmat tulosraportit, suotuisat alkaneen vuoden näkymät ja vuolaat 
osinkoehdotukset kasvattivat yksityissijoittajien kiinnostusta suoriin osakepoimintoihin, joskin myös 
rahastoihin virtasi kuukauden aikana 47 miljoonaa euroa lisäsijoituksia, jatkaa Tuppurainen. 
 

- Korot eivät ole nousustaan huolimatta kohonneet vielä läheskään inflaation tasolle. Sijoituksilla 
tavoitellaan inflaatiosuojaa ja ostovoimaa reaalisesti kasvattavaa tuottoa, lisää Tuppurainen. 

 
Nokian Renkaat ja Nordea kiihdyttivät ostoslistan kärkisijoille 

 
- Nokian Renkaat oli kuukauden euromääräisesti netto-ostetuin kotimainen osake. Vuoden alusta 

14 prosenttia ja vuodessa 44 prosenttia kurssistaan menettäneen rengasvalmistajan osake 
kiihdytti helmikuussa selväksi ostosuosikiksi 24 miljoonan euron netto-ostoin. Venäjä-riskin 
toteutumisen jälkeen markkinoilla on esiintynyt huolia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden 
kehityksestä länsimarkkinoilla. Tilastojen valossa yksityissijoittajat uskovat yhtiön kykenevän ajan 
mittaan kannattavaan kasvuun ilman Venäjän markkinoita ja tuotantoa, kertoo Tuppurainen. 
 

- Nordealla käytiin eniten kauppaa eri tilien lukumäärällä ja euromääräisesti. Pankin osaketta 
netto-ostettiin Nordnetin suomalaisasiakkaiden toimesta 18 miljoonalla eurolla. Helmikuussa 
edelleen nousussa jatkanut korkotaso on nostanut yksityissijoittajien odotuksia perinteisen 
pankkitoiminnan korkokatteen paranevasta kehityksestä. Lisäksi Nordean vahva osinkotuotto on 
ollut omiaan tukemaan osakkeen suosion kasvua tähän aikaan vuodesta. Yleisestikin 
helmikuussa ostokiinnostus kohdistui vahvan osinkotuoton osakkeisiin, jatkaa Tuppurainen. 
 

Kuluttajaluottamus on elpymässä 
 

- Tilastokeskuksen helmikuun lopussa julkaiseman kuluttajaluottamuksen indikaattorin mukaan 
kuluttajien näkemykset taloudesta ovat alkuvuonna parantuneet, vaikka ne ovatkin edelleen 
historiallisesti hyvin heikolla tasolla. Kuluttajat arvioivat oman rahatilanteensa helmikuussa jälleen 
hyväksi, ja mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan tavanomaisen verran. Yhdistettynä 
alkuvuoden suotuisaan pörssikehitykseen ja tuloskauden antiin pidän mahdollisena, että 
yksityissijoittajien aktiviteetti jatkaa vilkastumistaan kevään edetessä, arvioi 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 – helmikuu 2023 
  

Ostetuimmat osakkeet  Myydyimmät osakkeet 

Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR)  Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR) 
Nokian Renkaat            19 002 316  Outokumpu                -5 866 785 
Nordea            12 527 785  Nokia        -5 576 735 
Sampo            11 511 550  Qt Group                -3 894 068 
Metsä Board B              5 219 949  Caverion                -3 600 229 
Kesko B              3 954 339  Valmet                -3 420 955 
Huhtamäki              3 630 831  Wärtsilä                -3 026 207 
Orion B              3 025 592  TietoEVRY                -2 725 408 
Kempower              2 621 323  Kemira                -2 367 913 
Kone              1 859 106  Wetteri                -2 001 005 
Kojamo              1 754 228  Rovio Entertainment                -1 906 687 

 
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto, mukaan lukien listautumisannit 
 
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – helmikuu 2023 
   

Ostetuimmat osakkeet  Myydyimmät osakkeet 
Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR)  Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR) 
Nordea             4 849 368  Qt Group               -2 273 352 
Sampo             4 596 677  Valmet               -1 075 408 
Nokian Renkaat             4 493 772  TietoEVRY                  -784 983 
Kesko B             1 652 293  Nixu                  -678 496 
Huhtamäki             1 612 031  Finnair                  -650 565 
Metsä Board B             1 599 419  Harvia                  -641 195 
Oma Säästöpankki                878 756  Tokmanni          -583 359 
Kempower                855 357  Outokumpu                  -465 512 
Neste                853 787  Cargotec                  -395 303 
Fortum                849 641  Wärtsilä                  -388 159 

 
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto, mukaan lukien listautumisannit 


