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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Tällä viikolla kellistetään inflaatio, taivastellaan 

miten kallista elämä on ja katsastetaan pörssi-

kuulumiset. 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Monet katsovat ruokalaskuaan pohtien sitä, kuinka ruo-

an hinta on noussut viime vuosina. Jotkut aprikoivat, 
mitkä ovat keskuspankkien setelirahoituksen seurauk-

set. Eräät yrittävät ennakoida, mitä tapahtuisi, jos Lähi-
itään syttyisi laajamittainen sota, ja öljyn hinta nousisi 
pilviin.  

 
Jos on sijoitettu koko viime vuosikymmen osakkeisiin 

osta ja pidä -strategialla, pettymys voi olla melkoinen. 
Herää kysymys. Miten sijoittaminen onnistuisi korkean 
inflaation aikana, jos sellaiseen päädyttäisiin? 

 
Ne, jotka ovat riittävän varttuneita, muistavat 1970-

luvun ankeat ajat, jolloin oli kaksi energiakriisiä kah-
deksan vuoden aikana, ja inflaatio laukkasi kaksinume-
roisissa luvuissa. Ihmiset lykkäsivät ostosten tekemistä, 
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koska he eivät olleet varmoja, 

onko nykyisinkään laskuihin va-
raa. Lapsiperheiden vanhemmat 

olivat erityisen ahdistuneita. Ne, 
jotka olivat eläkkeellä tai muu-
toin elivät kiinteän tulon turvin, 

olivat kaikkein ankeimmassa ti-
lanteessa. Heillä ei ollut mahdol-

lisuuksia nostaa tulojaan, joten 
heidän elintasonsa saattoi vain 
heikentyä. Monet pohtivat tuol-

loin, riittääkö raha sekä ruokaan 
että vuokraan. Kodittomuus nousi 

ongelmaksi. 
 
Useat tämän päivän sijoittajista ei-

vät ole koskaan eläneet korkean 
inflaation aikana. Sellainen aika on 

sekä hyväksi että pahaksi. Se on 
hyväksi joukolle itsenäisiä ajatteli-

joita ja sijoittajia, joilla on rohkeut-
ta hyötyä inflaatioaallosta. Se on 
pahaksi valtaosalle ihmisiä. Heillä 

vuotuinen sijoitusten tuotto voi olla 
alle inflaation, jolloin on toki enem-

män euroja, mutta niiden ostovoi-
ma on heikentynyt. Vaikka euroja 
on enemmän, he itse asiassa köyh-

tyvät. 
 

1970-luvulla tyypillisesti inflaatio oli kor-
keampi kuin käteisen ja bondien 
(joukkovelkakirjojen) tuotto. Joukkovel-

kakirjojen hinnat laskivat voimakkaasti 

korkojen noustessa. Kuvasta nähdään 

kuinka USA:n pitkän bondit ovat olleet 
äärimmäisen huono sijoitus 1940-1981. 
Korkojen lähdettyä laskuun inflaation las-

kiessa, bondit alkoivat suuren nousunsa.  
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1982 ostetut bondit ovat olleet loistava 

sijoitus, vaikka aikaisemmat vuosikym-
menet olivat kammottavia. 

 
Tällä hetkellä joukkovelkakirjat ovat eri-
tyisen kalliita ja niistä odotettu tuotto on 

tulevaisuudessa hyvin matala. Hintariski 
on suuri ja inflaation kiihtyessä korkotaso 

tulee nousemaan ja painamaan bondien 
hintoja alaspäin. 
 

Monet sijoitusneuvojat neuvovat asiakkai-
taan sijoittamaan kohtuullisen osan va-

roistaan turvallisiin omaisuuslajeihin ku-
ten bondeihin ja rahamarkkinarahastoihin 
(käytännössä käteiseen). Koska käteistä 

ja bondeja pidetään perinteisesti pieniris-
kisinä sijoituksina ja turvallisempana kuin 

vaikkapa osakkeita, niitä pääosin omista-
vat seniorikansalaiset, eläkeyhtiöt ja 

muut sijoittajat, joilla ei ole varaa tappioi-
hin. Kuvaajasta kuitenkin näemme, että 
bondien hinnat voivat vaihdella erittäin 

voimakkaasti, aivan kuten osakkeiden ja 
muidenkin omaisuuslajien. Niinpä korkea 

inflaatio tekeekin pahinta jälkeä niille, 
joilla on huonoin kyky ottaa se vastaan. 
 

Korkean inflaation aikana osakemarkkina 
on tyypillisesti volatiili, eli heilunta on voi-

makasta. Se tarkoittaa sitä, että voima-
kas epävarmuus on eräänlainen normaali-
tila. Reaalisesti – eli niin että inflaation 

ostovoimaa nakertava vaikutus on otettu 
huomioon – osakkeet yleisesti olivat sur-

kea omaisuuslaji valtaosalle sijoittajista 

1970-luvulla. Valitettavasti myös 2000-
luvun ensimmäinen vuosikymmen oli kur-

ja kokemus. 
 
Toisin kuin osta ja pidä -strategian kulta-

aikoina kuten 1990-luvulla, korkean in-
flaation ympäristössä sijoittaja ei voi tyy-

tyä keskinkertaiseen tuottoon. Täytyy 
keskittyä poikkeuksellisiin tuottoihin ja 
varmistaa, ettei hävitä paljoa rahaa. Osta 

ja pidä -strategia on ollut pettymys. Nä-
emme heti, että se ei toimi kaikissa ym-

päristöissä. Sijoittajien onkin varaudutta-
va siihen, että tämä passiivinen strategia 
ei ehkä riitäkään heille. 

 
Koska 1970-luvulla oli energiakriisi ja 

öljyn hinta nousi merkittävästi, yksi 
parhaita sektoreita sijoittaa oli öljy. Öl-

jysektorin osakkeiden tuotto oli kaksin-
kertainen S&P 500 nähden. Toinen hyvä 
sektori oli kulta siitä yksinkertaisesta 

syystä, että kullalla on taipumus nousta 
inflaation myötä. Kulta hyödykkeenäkin 

nousi kaikkien aikojen ennätykseensä 
tuolloin $35:sta hulppeaan $800 unssilta 
vuonna 1980. (kuva seuraavalla sivulla) 

 
Korkean inflaation sijoitusympäristöstä on 

syytä muistaa muutama asia. Ensinnäkin, 
inflaatiota ja deflaatiota voi esiintyä 
yhtä aikaa taloudessa. Jotkin sektorit 

ja omaisuuslajit nauttivat aina nostetta ja 
toiset kärsivät laskusta. Lisäksi jokaisen 
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omaisuuslajin ja sektorin sisällä on aina 

yksittäisiä toimijoita kuten yksittäisiä 
osakkeita, jotka eivät kulje omaisuuslajin-

sa suuntaisesti. 
 
Toiseksi, mikäli öljyn hinta nousisi voi-

makkaasi, sillä olisi sekä inflatorisia että 
deflatorisia vaikutuksia. Toisaalta öljy on 

strateginen hyödyke, joten sen kallistumi-
nen johtaa lähes kaiken muunkin kallistu-
miseen. Toisaalta taas kallistuminen aihe-

uttaa epävarmuutta taloudessa, mikä nä-
kyy työttömyytenä ja tulotason laskemi-

sena, investointien pienenemisenä ja ku-
lutuksen hidastumisena. 
 

Kolmanneksi, inflaatio on omiaan aiheut-
tamaan volatiliteettia eli heiluntaa omai-

suuslajeihin. Tyypillisesti voimakasta in-
flaatiota ei aluksi tunnisteta, vaan tietty 

ajanjakso todetaan sangen myöhään voi-

makkaasti inflatoriseksi. 

Neljänneksi, voimakas inflaatio voimis-
taa tulo- ja varallisuuseroja yhteis-

kunnassa ja aiheuttaa sosiaalisia on-
gelmia. Ne, joille kova inflaatio eli kaiken 
voimakas kallistuminen on kaikkein vai-

keinta, on alemmassa tulo- ja varallisuus-
luokassa olevat kuten pienituloiset, eläke-

läiset ja perheet, joissa raha on jo val-
miiksi tiukassa. 
 

Viimeiseksi, inflaation aikana vaikeampaa 
voi olla omaisuuden säilyttäminen kuin 

tuoton tekeminen. Sijoittajan on oltava 
erityisen tarkkana ja valveutunut, jotta 
hän pystyy saamaan tuottoa voimakkaan 

inflaatioaallon aikana. Siihen auttaa se, 
että etukäteen valmistautuu suunnittele-

malla sijoituksiaan valmiiksi, jos voima-
kas inflaatioaalto sattuisi pyyhkäisemään 

ylitse. 
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Ostaessamme olemme tottuneet mietti-

mään ostettavan tavaran tai palvelun hin-
taa. Mietimme absoluuttista rahamäärää 

ja sen suhdetta käytettävissä oleviin tu-
loihimme.  
 

TV maksaa tonnin ja iPad 600 euroa. 
Kumpi on kallis ja kumpi halpa? Vaikea 

kysymys. Niitä käytetään eri tavalla. Jos 
rahaa on paljon käytettävissä, kumpikaan 
ei ole kallis. Ne voivat olla jopa sen hin-

taisia, että yhteisostosta ei tarvitse miet-
tiä silmänräpäystäkään, koska se ei het-

kauta mitään. Jollekin toiselle näiden os-
taminen olisi sulaa hulluutta. 
 

Jos yksiö maksaa 150 000 euroa ja kol-
mio 300 000 euroa, kumpi näistä on kallis 

ja kumpi on halpa, vai ovatko molemmat 
kalliita? Miten me käsittelemme hintaa? 

Entäpä valmennus jos se maksaa 5000 
euroa? Se nyt on varmuudella kallis. Vii-
den päivän valmennus ja tonnin per päi-

vä. Silkkaa hulluutta, vai onko sitten-
kään? 

 
Liittämällä ajattelukehikkoon saatavan 
hyödyn tai menetetyn mahdollisuuden, 

tilanne saa aivan uutta väriä. Mikäli pys-
tyt tekemään työsi nopeammin ja ansait-

semaan enemmän rahaa iPadin avulla, 
laite on halpa. Mikäli käytät sitä 6 tuntia 

päivässä viihdekäyttöön, voit ajatella sitä 

edelleen halvaksi suhteessa käyttömää-
rään. Kysymys kuuluukin, miten paljon 

nopeammin saavuttaisit tavoitteesi, mikä-
li käyttäisit kuudesta tunnista puolet uusi-
en parempien ajatusten pöllimiseen. Yh-

dellä idealla voit tehdä miljoonan. Idea 
tuskin tulee päähän tuijottamalla Salkka-

reita tai uutisia. Tässä valossa iPad tai te-
levisio voivat olla äärimmäisen kalliita. 
 

Viisipäiväisen valmennuksen kanssa pitää 
kurkistaa sisältöä ja sieltä saatavaa hyö-

tyä. Selvää on se, että viisi tonnia on pal-
jon rahaa, mutta onko valmennus kallis 
suhteessa siihen mitä sieltä saa? Ensim-

mäisenä päivänä opitaan perustamaan 
yhtiö ja tekemään siitä menestyvä. Seu-

raavana päivänä opitaan, kuinka firma 
myydään kymmenellä miljoonalla. Kol-

mantena päivänä opitaan luomaan talou-
dellinen riippumattomuus kiinteistösijoit-
tajana. Neljäntenä opimme lypsämään 

rahaa osakemarkkinoilta. Viidentenä päi-
vänä viilataan keho sekä mieli huippuvi-

reeseen ja opitaan makuukammariniksit, 
jotka pitävät parisuhteen nuorena vielä 
viidentenäkymmenentenä hääpäivänä. 

Onko 5000 euroa tässä valossa kallis vai 
halpa? 
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Peruskoulussa vietettiin 9 vuotta. 

Lukiossa 3 vuotta. Armeijassa vuo-
si. Kauppakorkeassa 4. Yhteensä 

kului 17 vuotta. Kuinka monta mil-
joonaa näillä opeilla tehdään? Vie-
läkö muistat Etelä-Amerikan vuoret 

ja pohjanmaan joet?  
 

Elämässä aika on korvaamatto-
man arvokasta, samoin toisten 
onnistumisista ja erehdyksistä op-

piminen. Jos muutamalla tonnilla 
tai satasella voi säästää vuosikym-

menen verran painia ja kantapään 
kautta oppimista, oikeaa hintaa on 
vaikea määrittää. Yksi kirja voi si-

sältää idean, jonka toteuttamalla 
voi ansaita miljardin. 

 
Juju kuitenkin piilee siinä, että kaikki ei-

vät tunnista hyvää ideaa ja ymmärrä to-
teuttaa sitä syystä tai toisesta. Tästä joh-
tuen eri asiat ovat meille eri arvoisia. 

Riippumatta niiden hinnasta sama asia voi 
olla toiselle halpa ja toiselle kallis. 

 

Maailma muuttuu välittömästi, kun asioita 

alkaa miettiä mahdollisuuksien, arvon ja 

hyödyn kannalta eikä tuijota sokeasti 

pelkkää hintalappua. Tämä on yksi suu-

rimmista ja elämää eniten muuttavista 

oivalluksista. 

Helsingin pörssi on laskenut helmikuun huipusta 13 % ja pysähtynyt aikaisemmin ar-

velemallemme tukitasolle. Torstaina kuvaajaan piirtyi liikkeen pohjalle tyypillinen ku-
vio. On hyvin todennäköistä, että tulevina päivinä nähdään melko reipastakin nousua 

kohti yläpuolella olevaa vastustasoa (R1). Tämä sattuu olemaan aivan 200 päivän 
liukuvan keskiarvon yläpuolella. Tämän tason tavoittelu kertoo meille paljon tulevas-
ta kehityksestä. Vastustason läpäisy kertoisi nousumarkkinan olevan voimissaan ja 

vastaavasti väsynyt hyppy kielisi laskun jatkumisesta. 
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Saksan DAX indeksi on laskenut ja täyttänyt aukon, josta edellisessä oli puhetta. 
Toistaiseksi DAX ei ole tehnyt yhtä vahvan näköistä laskun pohjaa kuin OMXH25. Tä-

mä johtunee osaksi siitä, että DAX on ollut koko ajan OMXH25-indeksiä vahvempi, ja 
lasku on alkanut myöhemmässä vaiheessa. Toistaiseksi on täysin mahdollista, että 
DAX tekee muutaman päivän kestävän nousun ja jatkaa siiten laskuaan. Tämän tosin 

tiedämme vasta sitten, kun markkina kertoo aikeistaan. On syytä tehdä suunnitelmat 
sekä sen varalle että nousu on vahvaa että heikon markkinan varalle. Näin voimme 

toimia aktiivisesti markkinoilla ja välttää pahimmat karikot. 
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Esimerkkiosakkeemme Outotec on kulkenut aivan oppikirjamaisesti, kuten olemme 

aikaisemmissa ViikkoRahoissa tulevaa kulkua viitoittaneet. Trendin käännyttyä ja tu-
kitason murruttua oletimme osakkeen laskevan 36 euron tasolle, josta suurella to-

dennäköisyydellä pitäisi löytyä liikkeen pohja ainakin lyhyellä aikavälillä. Outotec teki 
pohjat 35,91 tasolla ja loikkasi sieltä vahvasti ylöspäin. Nyt tähtäimessä on yllä oleva 
aikaisempi tukitaso, joka toimii nyt vastustasona. Pidä tarkasti silmällä 40 euron ym-

pärystää. 

Toisena esimerkkiosakkeena in Konecranes (KCR1V), jota olemme käsitelleet muun 
muassa blogeissamme jo viime syksynä. KCR laski alla olevan aukon tasolle ja täytti 

sen päiväkuvaajassa. Tämän jälkeen liike on suuntautunut takaisin tulosuuntaan. 80 
prosentissa tapauksista aukot eli gapit tulevat täytetyiksi ja osake jatkaa matkaa ta-
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kaisin siihen suuntaan, josta täyttö on tapahtunut. KCR tapauksessa osake laski täyt-
tääkseen tämän aukon ja uskomme tämän osakkeen yrittävän tosissaan tältä tasolta 

ylemmille tasoille. Yläpuolella vastassa oleva vastustaso, jossa seuraava suurempi 
paini käytäneen, on 23 - 24 välillä. 

USA:n osakemarkkina antoi keskiviikkona viisi päivää kestäneen laskun jälkeen os-

tosignaalin, ja torstaina nousu onkin ollut erittäin laaja-alaista ja vahvaa. Lasku tosin 
oli sen verran raju, että yleensä tällaisten laskujen jälkeen pohjia tullaan vielä tes-

taamaan uudelleen lähiviikkojen aikana. Pidämme tämän mielessä ja jäämme seu-
raamaan, miten tilanne kehittyy. 
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Vastuunrajaus 
ViikkoRaha on opetuksellinen viikkokirje. ViikkoRahassa esitetyt osakkeet, omaisuuslajit tai 
strategiat eivät ole sijoitussuosituksia vaan ne esitetään opetuksellisessa tarkoituksessa. 
ViikkoRaha -viikkokirjeen lukija vastaa itse tekemistään päätöksistä, vaikka ne perustuisivat 
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 

 

USA:n pitkiä valtionlainoja seuraava ETF TLT loikkasi vastustason yläpuolelle jättäen 

jälkeensä suuren aukon. Osakemarkkinoiden noustessa TLT on lähtenyt uudelleen 

laskuun ja suuntaa kohti alapuolella olevaa aukkoa. Tapahtuma on ollut yläpuolisen 

vastustason uudelleentestaus ja hylkääminen. Tätä on syytä pitää silmällä, sillä nou-

su ylemmille tasoille kielii kasvavasta epävarmuudesta ja on huonoksi osakkeille.  

Kokonaisuutenaan osakemarkkinoilla käydään juuri nyt kamppailua siitä, jatkuuko 

nousu vai onko 2009 alkaneen maailmanlaajuisen nousumarkkinan huiput nähty. 

Viikkokuvaajat näyttävät erityisen vaarallisilta ja saavat meidät varpailleen. Lyhyellä 

aikavälillä nousua voidaan helpostikin vielä nähdä eikä nousun jatkumisen mahdolli-

suudelle vielä kannata pitää muistotilaisuutta. Nyt vain sattuu olemaan erittäin herk-

kä aika, jolloin ratkaistaan tämän vuoden kulku. Tämä tarkoittaa sitä, että riskienhal-

lintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kevään tuloskausi on alkanut ja suuria liik-

keitä yksittäisissä osakkeissa on varmuudella tarjolla. Kuitenkin tärkeintä on katsoa 

ulos ikkunasta ja tarkistaa markkinoilla vallitseva säätilanne.  
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