
Ålandsbanken varainhoito – uutiskirje

Pohjoismaiset pankit – potentiaalia arvostuksen nostamiselle?

• Pohjoismaisten suurpankkien vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulokset olivat 

vahvoja. Liikevoitot ilman kertaluonteisia kustannuksia ylittivät markkinoiden odotukset 15-20 

%:lla. Tulosten laatu oli hyvä, korkokate vahva ja kustannuskuri hyvä. Oman pääoman tuotto 

nousi alhaisten luottotappioiden ansioista ensimmäistä kertaa vuosiin tasolle, joka on lähellä 

markkinoiden keskiarvoa. Nostimme vuosien 2023-2025 voittoennusteitamme tulosraporttien 

jälkeen, ja ennusteemme ovat edelleen huomattavasti korkeammat kuin markkinoiden 

konsensus lähikuukausille. 

• Taseet ovat nyt ennätyksellisen vahvat antolainauksen hyvän kannattavuuden ja 

suhteellisen maltillisen kasvun ansiosta. Vakavaraisuutta mittaava luku (CET1) vaihtelee 

15,7 %:n (Nordea) ja 19,4 %:n (SHB) välillä, minkä johdosta ns. puskuri kaikissa tapauksissa 

ylittää pankkien omat tavoitteet. Se mahdollistaa, että suuret pääoman palautukset omistajille 

jatkuvat lähivuosina. Tällä hetkellä on vaikea nähdä kuinka SEB:n ja SHB:n olisi mahdollista 

päästä alas puskuritavoitteensa ylärajalle kasvattamatta palautuksia ja/tai takaisinostoja 

nykytasolta.  

• Arvostukset ovat erittäin alhaiset, sekä suhteessa pankkien kannattavuuteen että niiden 

historiallisiin kertoimiin. Olemme tunnistaneet tekijöitä, jotka ovat osaltaan painaneet 

pankkien osakekursseja viime aikoina, mikä selittää korkean riskipreemion. Ennusteidemme 

perusteella pankkien oman pääoman tuotto tulee olemaan vaihteluvälissä 12,5 % (SHB) ja 16,2 

% (Nordea) 2024 ja 2025. Jos pitkän aikavälin kasvun oletetaan olevan 2 % olisi P/E-luku 

12,9x-13,5x, mitä voi verrata nykyiseen, 5,7x-6,0x. ”Alennus” on epätavallisen suuri jopa 

verrattuna markkinoiden keskiarvoon (noin 45 % alhaisempi P/E-luku kuin konepajayhtiöillä, 

mikä on alin taso viiteen vuoteen).

• Kaiken kaikkiaan pankkisektorin arvostuksella on mielestämme selkeää 

nousupotentiaalia seuraavan vuoden aikana – vaikka jotkut niistä tekijöistä jotka ovat 

jarruttaneet kursseja todennäköisesti pidättelevät pankkiosakkeita saavuttamasta täyttä 

potentiaaliaan lyhyellä aikavälillä.  Suhtaudumme positiivisesti sektoriin, Nordea, Swedbank ja 

SEB ovat ensisijaiset valintamme
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Mikä jarruttaa pankkien osakkeita?

• Tällä hetkellä yleisin selitys olla ostamatta Pohjoismaisten pankkien osakkeita on, että tuoton 
momentum tulee hiipumaan lähivuosina. Se on täysin paikkansa pitävä huomio: vahvan vuoden 2023 
jälkeen pankkien liikevoitto tulee todennäköisesti pysähtymään tai laskemaan hieman a) alhaisen 
volyyminkasvun b) alhaisempien korkomarginaalien ja c) luottotappioiden normaalitasolle paluun vuoksi.

• Jo nyt on havaittavissa selviä merkkejä siitä, että volyymien kasvu hidastuu pohjoismaisilla 
markkinoilla. Kotitalouksille myönnettävien lainojen kasvu hidastuu asuntomarkkinoiden hiljenemisen 
vuoksi ja viimeksi kuluneen vuoden jyrkkä nousu yrityslainoissa ei todennäköisesti jatku suhdanteen 
heikentyessä. 

• Korkomarginaaleihin kohdistuu jo nyt paineita, varsinkin antolainauksen asuntolainojen marginaalien 
laskettua alimmilleen yli kymmeneen vuoteen. Tämä ei yllätä – ohjauskoron ja marginaalien välinen 
korrelaatio erittäin vahva ajan myötä. Arvioimme myös, että talletusten marginaalit laskevat säästötilien 
korkojen nousemisen seurauksena (sen sijaan on epätodennäköistä, että käyttötileille ruvetaan maksamaan 
korkoa). 

• Luottotappioiden odotetaan jäävän hyvin alhaisisiksi vuonna 2023 ja suhdanteen huonontuessa on 
odotettavissa, että ne kasvavat hieman nykyiseltä alhaiselta tasolta. Emme usko luottotappioiden 
kasvavan dramaattisesti koska pankit ovat pandemiasta lähtien tehneet suuria varauksia (joita ei kuitenkaan 
ole käytetty) ja koska suuri osa kaupallisten kiinteistöjen sektorin kasvun rahoituksesta on saatu 
obligaatiomarkkinoilta. 

• Myllerrys Yhdysvaltojen pankkisektorilla (joka on vaikuttanut myös Eurooppaan) on 
todennäköisesti osaltaan syynä myös pohjoismaisten pankkien kohtaamaan nihkeyteen. Emme 
mielellämme yleistä yhtäläisyyksiä yhdysvaltalaisten alueellisten pankkien ja pohjoismaisten 
suurpankkien välillä, lähinnä koska sääntely on täysin erilaista ja pohjoismaisille pankeille asetetut 
vaatimukset ovat tiukemmat, myös talletusmäärät ovat huomattavasti vakaammat Pohjoismaissa. Suora 
painotus yhdysvaltalaisiin alueellisiin pankkeihin on pientä.

• Sääntelyn riski on aina olemassa pankkisektorilla, varsinkin uhka ylimääräisistä veroista Baltiassa 
(jotka lähinnä vaikuttaisivat Swedbankiin ja SEB:iin) on todellinen. Kiinnitämme huomiomme myös siihen, 
että ruotsalaiset poliitikot (varsinkin valtionvarainministeri ja rahoitusmarkkinaministeri) vaikuttavat olevan 
kiinnostuneempia poliittisten irtopisteiden hankkimisesta haukkumalla pankkeja, kuin halukkaita 
iloitsemaan rahoitussektorin vahvuudesta levottomina aikoina. Baltian lisäksi uskomme riskin olevan 
pieni, että sääntelyä lisätään Pohjoismaissa. Swedbankin käynnissä olevat rahanpesuun liittyvät 
tutkimukset ovat myös potentiaalinen uhka, vaikka sanktiot todennäköisesti muodostuvat helposti 
hallittaviksi. 

• Kaiken kaikkiaan pidämme pankkien, kuten muidenkin syklisten toimialojen, voittomomentumia 
heikkona vuonna 2024. Mutta talouden hiipumisen lähtötaso on huomattavasti parempi kuin odotimme 
vielä 3-6 kuukautta sitten, ja lasku saattaa hyvinkin jäädä suhteellisen pieneksi. Pohjoismaisten pankkien 
varaukset luottoriskien varalta ovat erittäin suuret, ja niiden taseet ovat ennätyksellisen vahvat. 
Mielestämme riskit on hinnoiteltu erittäin hyvin nykyisissä osakekursseissa.

Havainnollistava esimerkki 

pankkien painotuksesta 

kaupallisiin kiinteistöihin (lainattu 

SEB:in 1Q23-presentaatiosta). 

Arviomme mukaan tilanne on 

samankaltainen muissa 

pankeissa. 

Asuntolainoissa laina-aste on 

hyvin alhainen ja toteutuneet 

tappiot ovat historiallisesti olleet 

pieniä, myös huomattavasti 

heikommassa suhdanteessa. 

Lähde: SEB 1Q23-presentation



Pohjoismaiset pankit – alhaisia kertoimia kautta linjan 
Ei ennätyksellisen alhaisia tasoja – mutta hyvin lähellä!
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Positiivinen näkemys kaikista pohjoismaisista suurpankeista 

• Suhtaudumme tällä hetkellä positiivisesti kaikkiin pohjoismaisiin pankkeihin – jo 

pelkästään odotettu osinkotuotto ylittää tuottovaatimuksemme (8,5 %) jonkin verran. 

Mielestämme suurin potentiaali löytyy sektorin arvostuksen normalisoinnissa – voittokertoimen 

pitäisi palata historialliseen keskiarvoonsa kun epävarmuus suhdanteen (ja siten luottojen 

laadun) suhteen laskee lähineljännesten aikana. Vaikka pankkien arvostus harvoin heijastaa 

toteutunutta kannattavuutta ei P/E-lukujen 10-12x pitäisi olla saavuttamattomissa – mikä 

itsessään antaisi 50 %:n (!) kurssipotentiaalin sektorille. Tämän toteutumiseksi suhdanteen 

pitäisi vakiintua ja kuvan keskuspankkien rahapolitiikasta pitäisi selkiintyä. 

Perusnäkemyksemme, jonka mukaan korkoja lasketaan vähitellen eikä ohjauskorko laske 

vuosien 2018-2021 tasolle, tukee varsinkin korkokatteiden suhteellisen vakaata kehitystä 

lähivuosina.   

• Sektorin ensisijainen valintamme ovat Nordea (jolla on selkeä politiikka pääoman 

palautusten suhteen ja jonka toiminnan sääntely on vakaata), Swedbank (P/E-luku on alle 6x 

ja asema Ruotsin markkinoilla erittäin hyvä) ja SEB (konservatiivisesti johdettu pankki, jonka 

hallituksen tulee mielestämme lähivuosina nopeuttaa palautusten tahtia merkittävästi 

saavuttaakseen pankin tavoitteet pääomasta). Muillakin pohjoismaisilla suurpankeilla on 

mielestämme potentiaalia viime viikkojen suhteellisen heikon kurssikehityksen jälkeen. Tällä 

hetkellä DNB on vähiten houkutteleva (arvostus hieman muita pankkeja korkeampi), mutta erot 

ovat pieniä.

• Pohjoismaisten pankkien kehitys on pitkällä aikavälillä ollut vahva suhteessa sekä 

eurooppalaisiin että yhdysvaltalaisiin pankkeihin. Pidämme sitä perusteltuna ottaen 

huomioon talletusten vakaan tason, kansallisten talouksien vahvan tilan ja pankkien korkean 

pääoman. Levottomassa tilanteessa pohjoismaisten pankkien tasaisen kannattavuuden pitäisi 

olla peruste selkeälle preemiolle suhteessa muiden maiden pankkeihin. Onko se tarpeeksi 

laajemman markkinan päihittämiseksi tulevan vuoden aikana jää nähtäväksi – jos tavoittelee 

absoluuttista tuottoa, niin pankit lienevät hyvä sijoitus 12-18 kuukauden aikajänteellä. 
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