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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Tällä viikolla vapautetaan energiaa ja 

yksinkertaistetaan elämää. Kerromme 

myös, miksi älykkäät ihmiset saavat 

elämänsä niin pahasti raiteiltaan ja 

kuinka se vältetään. Lisäksi mukana 

ovat tuottoisat ViikonRaha ja Markki-

nanurkkaus. 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Elämän yksinkertaistaminen on yksi tärkeimmistä asi-

oista, joista voimme huolehtia. Taipumuksemme on se, 
että oletusarvoisesti elämä lähtee raiteiltaan. Eräs syy 
siihen, miksi elämä lähtee raiteiltaan on se, että alam-

me tehdä liian monia asioita, ja monet näistä asioista 
eivät ole meille kauhean tärkeitä.  

 
Olet menestynyt ja onnellinen vain, kun pystyt teke-
mään vähemmän ja vähemmän asioita ja keskittymään 

enemmän ja enemmän niihin asioihin, jotka rikastutta-
vat elämääsi kaikkein eniten.  

 
Yksi suurimmista virheistä, jonka teemme, on että ryh-
dymme todella kiireisiksi. Paradoksi on tässä. Varsinkin 

kyvykkäillä ja älykkäillä ihmisillä on taipumus monimut-
kaistaa elämäänsä ja saattaa se raiteiltaan. Mitä lahjak-

kaampi, älykkäämpi, kunnianhimoisempi ja luovempi 
olet, sitä todennäköisempää on se, että elämäsi lähtee 
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ennen pitkää täysin raiteiltaan.  
 

Syy tähän on yksinkertainen. Sanot: 
“Pystyn tuohon. Ja pystyn tuohonkin. 
Teen tämän. Ja teen vielä tuonkin.” Kuin 

innokas lapsi koulussa, joka koko ajan 
nostaa kättään pystyyn, sanot että voit 

tehdä tämän ja tuonkin. Kaikki sen vuok-
si, että on niin paljon kykyjä ja energiaa. 
Silloin kun olet kyvykkäimmilläsi, älyk-

käimmilläsi ja luovimpana sinun pitää eri-
tyisesti keskittyä niihin harvoihin asioihin, 

jotka ovat todella tärkeitä.  
 
Elämän yksinkertaistaminen alkaa navi-

goinnilla. Se alkaa siitä, että otat selvää, 
mitkä ovat omat ydinarvosi. Varsinaisia 

ydinarvoja ei koskaan ole enempää kuin 3
-5 kpl. Ne voivat olla asioita kuten rakka-
us, työ, perhe, luovuus, hevosratsastus, 

matkustaminen, taloudellinen riippumat-
tomuus, kirjoittaminen tai mielenrauha. 

Arvot ovat hyvin pitkälti samanlainen asia 
kuin silmien väri. Ne ovat mitä ne ovat. 
On vain olemassa asioita, jotka sytyttävät 

sinut. Ei ole oikeita eikä vääriä arvoja. On 
vain sumuisuutta tai kirkkautta siitä, mit-

kä omat arvot ovat ja missä järjestykses-
sä ne täytyy pitää.  
 

 

Siispä, mikä antaa sinulle suurinta iloa, 
suurinta innostusta, suurinta onnellisuut-

ta? Psykologi Abraham Mashlow puhui ar-
vonavigoimisesta siten, että ihminen ha-
kee elämänsä huippukokemuksia. Kun 

mietit elämääsi taaksepäin, mitkä teke-
mäsi asiat ovat tehneet sinut todella on-

nelliseksi? 
 
Se on indikaattori siitä, mitä sinun pitäisi 

tehdä tänä päivänä. Se on indikaattori sii-
tä, mikä todella sytyttää sinut, mitä to-

della rakasta tehdä. Se on siis indikaattori 
syvimmistä arvoistasi, sinun ydinarvois-
tasi.  

 
Suurin yksittäinen este näiden asioiden 

tekemiselle on pelko. Hyvin harvat pelot 
perustuvat menneisyyteen tai nykyhet-
keen. Valtaosa peloistamme on sellaisia, 

että me pelkäämme mitä voi tapahtua, 
jos teemme niin tai näin. Toisin sanoen 

pelot ovat illuusioita. Ne ovat illuusioita 
tulevaisuudesta. Valtaosa pahimmista pe-
loista ei kuitenkaan koskaan toteudu sii-

täkin huolimatta, että kärsivällisesti ja 
sinnikkäästi niitä pelkäät.  

 
Miten muuttaisit elämääsi, jos sinulla ei 
olisi mitään pelkoja? Jos voisit syödä tai-

kapillerin ja heilauttaa taikasauvaa, joka 
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takaisi että voisit olla, tehdä ja saada mi-

tä hyvänsä elämässäsi, lisäksi saisit 100 
% takuun että se onnistuu, mitä haluaisit 

tehdä elämälläsi?  
 
Voit kokeilla ns. 20/10 –harjoitusta, jota 

Harvardin yliopistossa käytetään. Kuvitte-
le että sinulla on 20 miljoonaa euroa tilil-

läsi ja 10 vuotta elinaikaa. Mitä tekisit? 
Miten voisit elää täydempää elämää ja 
tehdä enemmän niitä asioita, jotka anta-

vat elämääsi huippukokemuksia?  
 

Eräs suosittu tapa, jolla jatkuvasti väis-
tämme tekemästä elämämme ydinasioita, 
on sanoa “joku-kaunis-päivä”. Joku-

kaunispäivä on sairaus, joka vie unel-
mamme hautaan mukanamme. Älä sai-

rastu siihen tautiin.  
 

Älä koskaan salli itsellesi tekosyitä olla 
elämättä täyttä elämää. Tekosyyt ovat 
sitä, kun lisäämme kaiken perään sanan 

“mutta.” “Haluaisin tehdä X, mutta…” 
“Todella hienoa olisi Y, mutta…” 

“Helppohan sinun on sanoa, mutta…” 
“Mutta kun ei ole sitä 20 miljoonaa!”  
 

Sääntö on se, että mutta-sana on suuri 
elämän pyyhekumi. Se pyyhkii pois kai-

ken sitä ennen sanotun pois. “Teenkin 
sen vielä, mutta…” Totuus paljastuu vasta 
mutta-sanan jälkeen. Niin kuin eräs eng-

lantilainen ystävämme sanoi: “Everything 
before but is bullshit.” Ja johon hän usein 

lisää: “Get out and get off of your butt!”  
 
Okei, ihan kiva ajatus tämä elämän ydin-

arvojen mukaan eläminen. Miten se saa-
daan käytäntöön? Onko tästä edes käy-

tännön hyötyä?  
 
Kyllä vain. Nyt tulemme siihen vaihee-

seen, jonka tekevät vain huiput. Tämä ei 
ole keskivertoihmisille. Tämä on epämu-

kavaa ja on tuhat syytä olla tekemättä 
tämä, mutta ei yhtään hyvää syytä.  
 

Nyt edellytetään sitä, että varaat kalente-
ristasi symposiumin itsesi kanssa. Varaat 

häiriötöntä aikaa 2-3 tuntia. Istut alas ky-
nä ja vihko kädessäsi ja alat kirjoittaa 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

 

1. Mitä haluat loppuelämältäsi? 
2. Mitkä ovat ydinarvosi? (3-5 kpl) 

3. Mitkä asiat antavat sinulle suurinta 
iloa elämässäsi? Mieti historiaasi. 

4. Jos sinulla olisi 20 miljoonaa euroa ti-

lilläsi ja 10 vuotta elinaikaa, mitä ha-
luaisit tehdä? 

5. Teenkö nyt jotakin sellaista, mihin en 
lähtisi, jos olisin tietänyt, mitä siitä 
seuraa? Jos vastaus on kyllä, jatkoky-

symys on tämä: Kuinka ja miten no-
peasti pääsen siitä eroon? 

 
Ajatteleminen on vaikeinta työtä, jota ih-
minen voi tehdä. Se on psykologisesti ja 

biologisesti raskasta. Ajattelutyö kuluttaa 
hermoja biologisella tasolla. Sen vuoksi 

suosittelemme tälle jonkin päivän aamua 
tai aamupäivää. Vain ne, jotka todella ha-

luavat saada elämänsä raiteilleen, pohti-
vat nämä kysymykset läpi.  
 

Suosittelemme tekemään harjoituksen 
manuaalisesti kynän kanssa mieluummin 

kuin tietokoneella. Nimenomaan kynällä 
kirjoittaminen, paperilla ajatteleminen 
muuttaa ihmisen ajattelua neurologisella 

tasolla. Menestyvät ihmiset ajattelevat 
aina paperilla. Vain keskivertoihmiset 

luottavat onneen, tuuriin ja mielikuvituk-
seen. Huiput ajattelevat aina paperilla.  
 

Varaa siis aika kalenteristasi ja valmistau-
du löytämään jotakin sellaista, jota et eh-

kä ole tullut koskaan ajatelleeksi. Huo-
maat että kohtalon kuminauhat alkavat 
vetää sinua puoleensa ja elämäsi alkaa 

muuttua hetki hetkeltä yksinkertaisem-
maksi. Asiat alkavat sujua.  
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Viime viikon ViikonRahassa esimerk-

kinämme oli XCO, joka oli tarkoitus ostaa, 
mikäli osake tekee läpimurron laskevasta 

trendiviivasta (punainen viiva). Näin ta-
pahtui ja vielä suurella volyymilla, mikä 
näkyy korkeana vihreänä tolppana hinnan 

alapuolella. Volyymin nousu tarkoittaa, 
että kiinnostus osakkeeseen kasvaa. Tä-

mä on asia, jonka haluamme nähdä hin-
nan nousun yhteydessä. 
 

Nousu jatkui voimakkaana aina 50 päivän 
liukuvaan keskiarvoon saakka, joka on 

usealla lyhyen aikavälin kaupankävijän 
tavoitetaso. Oppikirjamaisesti osake py-
sähtyi tälle tasolle ja voittojen kotiutus 

alkoi. Osake laski 20 päivän liukuvalle 
keskiarvolle, jota XCO on kokeillut kahte-

na päivänä, kuitenkin jääden tason ylä-

puolelle. On suuri todennäköisyys, että 
osakkeemme yrittää päästä 50 päivän 

LKA:n yläpuolelle. Tämän tason ylitys ei 
yleensä onnistu ensi yrittämällä vaan 
vaatii kaksi tai kolme kokeilua. 

 

Tällä hetkellä XCO näyttää olevan aivan 

käsikirjoituksen mukaisessa asennossa, ja 

jäämmekin mielenkiinnolla seuraamaan, 

mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kuitenkin 

on syytä nostaa suojausta kahden edelli-

sen päivän alapuolelle. Mikäli syöksy al-

kaa, me hyppäämme pois kyydistä  sa-

maan hintaan, mihin ostimmekin osak-

keet. 
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Viime viikolla Helsingin pörssi oli varoitus-

lippuna mahdollisesta yltyvästä myynti-
innosta. Indeksi jaksoikin nousta juuri 

2300 pisteen vastustasolle ennen käänty-
mistään alaspäin. Tämä on merkki uupu-
muksesta.  

 
Tarkkasilmäiset ovat havainneet diver-

genssin eli poikkeaman kuvaajan ala-
laidassa olevan MACD-histogrammin ja 
hinnan kehityksen välillä. Tämä on tar-

koittanut, että nousu on tapahtunut van-
hoilla höyryillä. Käännös alemmille tasoil-

le ei ole tullut nytkään ilman ennakkova-
roitusta. 
 

Ripeä lasku lävisti hetkellisesti 50 päivän 
liukuvan keskiarvon, mutta on toistaiseksi 

pysähtynyt tukitason yläpuolelle. Useim-
miten ensimmäisen hellävaraisen 50 päi-

vän LKA:n jälkeen nähdään hieman kova-
kouraisempi kuopaisu aivan kuten nytkin. 
Monesti päästään näkemään vielä kolmas, 

joka useimmiten puskeekin indeksin liu-
kuvan keskiarvon lävitse. Mikäli näin ta-

pahtuu, on alla oleva 200 päivän liukuva 
keskiarvo seuraava taso, jossa sijoittajat 
puntaroivat uskoaan markkinaan. Tämän 

alla on tukitaso 2050 pisteen nurkilla, 
jonne lasku tarkoittaisi reilun 6 prosentin 

lisäluisua. 

 

TLT, joka kuvastaa USA:n pitkien valtion-
lainojen liikettä, laski viime viikolla vah-

valle tukitasolle jättäen jälkeensä suuren 
aukon 113,89 – 112,75 välille. Useimmi-
ten näillä aukoilla on taipumuksena tulla 

täytetyksi. ja nytkin on nähtävissä kuinka 
TLT on pikkuhiljaa kivunnut kohti aukkoa. 

Olisi luonnollista, että TLT täyttäisi aukon 
ja jatkaisi matkaa alaspäin. Tämä olisi 
omiaan antamaan uutta puhtia osakkeille. 

 
Kullan suuri kuva osoittaa edelleen nou-

sevaa trendiä. 20 viikon LKA on edelleen 
40 viikon LKA:n yläpuolella. Hinta on las-
kenut hupusta keskiarvojen välimaas-

toon. Vaikka kullan korjausliike ei koko-
naisuudessaan vielä olisikaan ohitse, suu-

rin liike on todennäköisesti nähty ja lyhy-
ellä aikavälillä kulta todennäköisesti ensin 

tekee pienen pompun, ennen kuin se jat-
kaa kokeilemaan alapuolella olevaa vuo-
denvaihteen pohjan kautta piirrettyä tren-

diviivaa.  
 

Kovasti kultaa salkkuunsa halajava voi 
pikkuhiljaa ryhtyä ostamaan pieniä eriä, 
pitäen kuitenkin silmällä alla olevaa tren-

diviivaa. Sen alapuolelle joutuminen ei 
kuulu tällä hetkellä suunnitelmiimme. 
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Yksittäisistä osakkeista Outotek on hyvä 

esimerkki siitä, kuinka useampi tekninen 

indikaatio osuu samalla alueelle ja helpot-

taa päätöksentekoa.  

Maaliskuun MarkkinaKatsauksessa kävim-

me läpi, kuinka Outotek on juuri pinnistä-

mässä kohti vuoden 2011 huippua. Suo-

jausstrategiaksi valittiin stop nousevan 

trendiviivan alapuolelle. Osake kopsahti-

kin viime vuoden huippuihin ja putosi ri-

peästi nousevan trendiviivan lävitse. Tä-

män jälkeen matka on jatkunut reippaasti 

alaspäin.  

Tarkkailtavina tukitasoina alapuolella ovat 

38,75—39 taso sekä tämän alla 35,5-

36,2. Mikäli nämä pettävät, kyyti voi hel-

posti jatkaa aina 32 euron nurkille asti.  

Tukitasojen läheisyydet ovat ne paikat, 

joissa osaketta voi pienellä riskillä ostaa 

sen jälkeen kun osake on testannut tasoa 

ja lähtenyt nousuun. Stop-taso on tällöin 

helppo määrittää tukitason alapuolelle.  



7   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 23.3.2012  

 

Järkevä riskienhallinta on kuitenkin olen-

naisin osa koko sijoitustoimintaa. Siihen 

on syytä paneutua huolella.  

Suuri varovaisuus yleisesti osakemarkki-

noilla on edelleen tarpeen. Mikäli laskua 

saadaan lisää, on hyvä ajatus valmistella 

jo valmiiksi itselleen ostoslistaa osakkeis-

ta, joita haluaa ostaa, jotta sitten sopivan 

hetken tullen voi aloittaa rauhallisen 

osakkeiden tankkauksen. 
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Vastuunrajaus 
ViikkoRaha on opetuksellinen viikkokirje. ViikkoRahassa esitetyt osakkeet, omaisuuslajit 
tai strategiat eivät ole sijoitussuosituksia vaan ne esitetään opetuksellisessa tarkoitukses-
sa. ViikkoRaha -viikkokirjeen lukija vastaa itse tekemistään päätöksistä, vaikka ne perus-
tuisivat niihin tietoihin tai lähteisiin, joita ViikkoRaha -viikkokirjeessä mainitaan. 
 
 
Lukijakommentit ja kysymykset   matias@viikkoraha.info 
ViikkoRahan tilaukseen liittyvät asiat  asiakaspalvelu@viikkoraha.info 
Sähköpostiosoitteen muutos   asiakaspavelu@viikkoraha.info 
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