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Tulosten yhteenveto
•

Vastaajista 76% kertoi kasvattaneensa pörssiosakesijoituksiaan viimeisen 6 kk
aikana, pörssiosakesijoituksia vähentäneitä oli 9%.

Kiinnostavimmat pörssiyhtiöt:
1.
2.
3.

•

•

Vastaajista 70% aikoo kasvattaa pörssiosakesijoituksiaan myös tulevan 6 kk aikana.
Vastaajista 8% arvioi puolestaan vähentävänsä pörssiosakkeiden osuutta salkussa
tulevan 6 kk aikana.
Vastaajista 47% uskoo osakekurssien nousevan seuraavien 6 kk aikana. Vastaajista
kolmannes (33%) arvioi osakemarkkinoiden pysyvän ennallaan ja joka viides (20%)
arvioi osakekurssien laskevan tulevan puolen vuoden aikana.

4.
5.

Sampo (799 mainintaa)
Fortum (792 mainintaa)
Nordea (517 mainintaa)
Neste (475 mainintaa)
Qt Group (317 mainintaa)

N=3518

Kiinnostavimmat toimialat:
1.
2.
3.

Energia ja raaka-aineet (62 %)
Teknologia (52 %)
Pankit ja rahoitus (50 %)

Tulosten yhteenveto
•

Vastaajista 35 prosenttia arvioi oman talouden kasvavan ja 5 prosenttia
heikkenevän seuraavan 6 kuukauden aikana. Luottamusindikaattori on
siten 30 %. Usko oman talouden kasvuun on kasvanut selvästi viimeisen
puolen vuoden aikana.

USKO OMAAN TALOUTEEN

USKO SUOMEN KANSANTALOUTEEN

•

Vastaajista 44 prosenttia arvioi Suomen kansantalouden kasvavan ja 23
prosenttia supistuvan seuraavan puolen vuoden aikana.
Luottamusindikaattori on siten 21 %.
USKO MAAILMANTALOUTEEN

•

Maailmantalouden arveli kasvavan 62 prosenttia ja supistuvan 14
prosenttia vastaajista seuraavan puolen vuoden aikana.
Luottamusindikaattori on siten 44 %.

•

Sekä usko Suomen kansantalouden että maailmantalouden kasvuun on
noussut voimakkaasti viimeisen puolen vuoden aikana.

KASVAA
HEIKKENEE
N=3518

Sijoittajabarometristä
Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Osakesäästäjien, Suomen Pörssisäätiön ja Viisas Raha talouslehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja
heidän näkemyksiään talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Suomen
Osakesäästäjien jäsenet sekä Suomen Pörssisäätiön sähköisen uutiskirjeen tilaajat.
Aineisto kerättiin internetin välityksellä 17. - 29.3.2021. Kohderyhmälle lähetettiin sähköpostitse kutsu osallistua
tutkimukseen. Kutsuja Suomen Osakesäästäjien jäsenille ja Suomen Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajille lähetettiin
yhteensä 35 943 kpl, lisäksi lähetettiin yksi muistutus. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 3 518 hyväksytysti
täytettyä vastausta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 9,8%.
Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252
laatustandardia.

