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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

ViikkoRahassa tällä viikolla pistetään vipinää 

kinttuihin ja raha tekemään töitä hiki hatussa, 

jotta voimme itse ottaa rennosti kesän tullessa. 

 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Lehdet on suunniteltu niin, että ne houkuttavat sinua 
lukemaan julkaisun kannesta kanteen. On paljon ihmi-

siä, jotka käyttävät päivässä jopa kaksi tuntia siihen, 
että he lukevat uutisia lehdestä. Jos kysyt heiltä, mitä 
he oppivat aamulla lukiessaan tunnin lehteä, he eivät 

oikein osaa sanoa. Mieleen tulee ehkä yksi artikkeli, 
jonka sisällön voi kuvata yhdellä lauseella. Kuitenkin he 

käyttävät 1-2 tuntia päivässä eli noin 1-2 työpäivää vii-
kossa lehtien lukemiseen, joista he eivät muista mi-
tään. Myöhemmin he valittavat sitä, että elämässä ei 

ole aikaa mihinkään täyttävään ja tärkeään. 
 

Lukeminen kannattaa, mutta fiksu lukeminen pitää op-
pia. Jotkin harvat uutiskirjeet ovat sellaisia, jotka todel-
la kannattaa lukea kannesta kanteen, koska niissä voi 

olla älykästä ajattelua ja hyödyllisten teemojen pohdin-
toja. Monet lehdet sen sijaan ovat pääasiassa täynnä jo 

tapahtuneiden asioiden kommentointia. Uutisethan ovat 
sitä, että kerrotaan mitä on tapahtunut, eikä asian tai 
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ilmiön ymmärtämiseen tarjota 

sen kummempaa lisäarvoa.  
 

Alla olevalla tekniikalla voit lu-
kea viisi uutislehteä päivässä 
alle puolessa tunnissa. Voit lu-

kea kuukaudessa 150 lehteä, ja 
se tapahtuu alle puolessa tun-

nissa päivittäin. Kaikki alkaa sii-
tä, että sisällysluettelon lukemi-
seen käytetään 3-5 minuuttia 

aikaa. Lue sisällysluettelo huo-
lellisesti.  

 
1. Lehdet. Lue lehden sisällys-
luettelo. Mene suoraan kiinnos-

tavaan artikkeliin, lue artikkeli 
heti ja heitä sen jälkeen koko 

lehti paperinkierrätykseen. 
 

2. Aikakauslehdet. Lue julkaisun sisällys-
luettelo. Mene suoraan kiinnostaviin artik-
keleihin. Revi sivu irti, laita se kansioon ja 

lue kaikki kansiossa olevat artikkelit myö-
hemmin kerralla. Heitä muu lehti heti 

kierrätykseen. 
 
3. Nettiuutiset. Lue pelkät otsikot tai kor-

keintaan 3-4 rivin tiivistelmä aiheesta. 
Uutisteksti on rakennettu niin, että kaikki 

tärkeä kerrotaan jo tiivistelmässä ja  
myöhempi tekstin osa on vain tarkennuk-
sia jo todettuun asiaan. Älä klikkaa uutis-

ta auki vaan pyri katsomaan pelkät otsi-
kot. 

 
4. Kirjat. Lue kirjan sisällysluettelo. Käy 
kirjan jokaisella sivulla nopeasti, vieraile 

kirja läpi 3-5 minuutissa. Lue sinä aikana 
otsikot, katso kuvat ja vilkuile kappalei-

den ensimmäisiä lauseita. Päätä vasta 
sen jälkeen, onko kirja ylipäätään lukemi-
sen arvoinen. Jos se ei ole, hankkiudu sii-

tä eroon. Huono kirja ei muutu parem-
maksi, vaikka sen lukemiseen käyttää 

enemmän aikaa. Suurinta ajan hukkaa on 
lukea kirja, jota ei kannattaisi lukea ollen-
kaan. Säästä kirja vain, jos se on lukemi-

sen arvoinen. Jos se ei ole, heitä se pois. 
Jos epäilet asiaa, heitä kirja pois. Voit ai-

na hankkia sen myöhemmin uudelleen, 
jos jostakin syystä olisitkin ollut väärässä. 
 

 

Lukemalla tällä tekniikalla havaitset pian, 
että jopa lähes 100-sivuisessa julkaisussa 
harvoin on muuta kuin 1-3 artikkelia, jot-

ka ovat välittömästi relevantteja ja käyt-
tökelpoinen työtäsi ja elämääsi koskien. 

Sääntö onkin, että juttua ei kannata lu-
kea, ellei se ole välittömästi relevantti ja 
käyttökelpoinen. Ihmismieli on kuin kasa 

paperia: Vain päällimmäinen liuska muis-
tuu mieleen, kaikki pinoon joutuneet 

unohtuvat.  
 
Yksinkertaista lukemistasi. Opit pian käy-

mään läpi lyhyessä ajassa melkoisen 
määrän lehtiä, aikakauslehtiä, sähköpos-

teja, uutiskirjeitä ja kirjoja. Havaitset että 
ajattelusi kirkastuu ja voit käyttää aikaasi 
sellaiseen, mikä antaa sinulle enemmän 

täyttymystä ja todella tärkeitä tuloksia.  
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Muutama viikko takaperin käsittelimme 

nopeampien ajatusten ja ideoiden merki-
tystä. Jatketaan samalla aihepiirillä mutta 

toisesta kulmasta. 
 
Mietittäessä rahaan liittyviä haasteita rat-

kaisutapoja on yleensä useita. Yksi tapa 
on pyrkiä säästämään kuluissa ja kerätä 

säästämällä rahaa kasaan. Tämä on hyvä 
ja suositeltava tapa, mutta auttamatto-
man hidas. 

 
Toinen vaihtoehto on pyrkiä kasvatta-

maan tuloja ja säästää. Tämä on jo as-
teen parempi vaihtoehto.  
 

Kolmas keino on pyrkiä saamaan yhtälöön 
mukaan toisten rahaa. Tämä voi tarkoit-

taa esimerkiksi sijoitusasunnon hankin-
nasta tuttua yhtälöä, jossa pankki rahoit-

taa valtaosan hankinnasta. On huomatta-
vasti nopeampaa lainata 100 000 euroa 
kuin ansaita ja säästää se. 

 
Useimmiten taloudelliseen turvaan ja ta-

sapainoon riittää kulukuri ja kyky säästää 
ja sijoittaa rahaa. Taloudellisen riippu-
mattomuuden tavoittelussa useimmiten 

tarvitaan nopeampia ajatuksia. Toisten 

raha ja toisten aika tulevat monelle en-
simmäisinä mieleen. Lisäksi tarvitaan pa-

rempilaatuisia ja tuottavampia ideoita. 
 
Rikkauden tavoittelu on jo aivan eri maa-

ilma. Siellä tarvitaan lähes poikkeuksetta 
toisten ihmisten rahaa, aikaa ja osaamis-

ta, jotta tavoitteeseen päästään. Kyse on 
alkemiasta, jossa omaisuuserä luodaan 
tyhjästä. Tätähän se yrityksen perustami-

nen ja eläväksi olennoksi kasvattaminen 
pohjimmiltaan on. 

 
On huomattavasti nopeampaa kerätä si-
joittajilta miljoona euroa hyvään ideaan, 

kuin ensin säästää se ja sitten vasta ryh-
tyä toteuttamaan ideaa. Mitä suuremmat 

ovat suunnitelmat ja mitä korkeammalle 
tähdätään, sen välttämättömämpää on 

hylätä pienesti ajatteleminen ja hitaat 
ideat. 
 

Rahan kierron nopeus on tärkeää niin ta-
loudellisen riippumattomuuden kuin rik-

kaudenkin luomisessa. Siinä missä sääs-
täjä luo tasapainoa elämäänsä luomalla 
turvapuskuria pankin sijoitusrahastoon, 
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taloudellisen riippumattomuuden tavoitte-

lija miettii jatkuvasti, kuinka omat rahat 
saisi irti sijoituksesta niin, että sijoitus jäi-

si silti vielä itselle. Ideana on ostaa omai-
suuserä, saada omat rahat takaisin, pitää 
omaisuuserä ja toistaa prosessi. Kaikkein 

parhaassa tapauksessa omaa rahaa ei 
hankkeessa ole lainkaan kiinni, vaan kaik-

ki toiminta on rahoitettu muiden rahalla 
ja tärkeille avainpaikoille on vielä istutet-
tu itseä parempia pelaajia. Tästä seuraa 

se, että valtaosa tuotosta luodaan niin, 

että työn ovat tehneet muut ihmiset ja 
operaatio on rahoitettu toisten rahalla. 

 
Nämä ovat aivan varmasti mieltä häiritse-
viä ajatuksia ja konsepteja, mutta anna 

niille mahdollisuus painua alitajuntaan. 
Yksikin uusi ja nykyistä maailmankuvaa 

loukkaava ajatus saattaa nostaa taloudel-

lisen tilanteen aivan uudelle tasolle. 

Osakkeen pitäminen tulosjulkaisun ylitse 
on uhkapeli, jossa todennäköisyydet ovat 

usein pelaajaa vastaan. Vahvan nousu-
markkinan aikaan vaara ei ole niin suuri 
kuin epävakaan ja pelokkaan markkina-

tunnelman aikaan. Suuressa nousumark-
kinassa huonot uutiset annetaan usein 

anteeksi melko nopeasti, ja osake jatkaa 
laskunkin jälkeen matkaa oikeaa yläkul-
maa kohden. Näin ei valitettavasti ole 

kuitenkaan ole, kun murehditaan Euroo-
pan ylivelkaantuneisuutta, Kiinan enna-

koitua nopeampaa talouden hidastumista 
sekä USA:n valtavaa valtionvelkaa. 
 

Tulosjulkaisu saattaa ro-
muttaa sijoitustoiminnan 

kannattavuuden kertahei-
tolla. Tulosyllätys oikeaan 

suuntaan voi lingota osak-
keen jopa yli kymmenen 
prosentin nousuun, mutta 

tulospettymys ja huonot 
uutiset voivat leikata 

osakkeen arvon murto-
osaan. 
 

Esimerkkinä meillä on se-
kä kaikille tuttu kotipörs-

sissämme kaupankäynnin 
kohteena oleva Nokia että 
suuri kahvikone- ja kahvi-

valmistaja Green Mountain 
Coffee Roasters (GMCR). 

 

Molempia osakkeita yhdistää se, että ne 
ovat olleen viikkokuvaajasta katsottuna jo 

pitkään laskevassa trendissä. 20 viikon 
liukuva keskiarvo on ollut 40 viikon liuku-
van keskiarvon alapuolella. Tämä ei ole 

vahvan osakkeen merkki. 
 

Nokian osake laski tulosvaroituksen myö-
tä. Mikäli sijoittajalla olisi ollut suojaava 
stop-toimeksianto tukitason alapuolella, 

olisivat tappiot rajoittuneet ennalta hy-
väksyttävälle tasolle. Nokian osakkeesta 

oli hyvää aikaa poistua, sillä lasku jatkui 
useita päiviä ja leikkasi reilut 34 prosent-
tia arvosta. Kannattaako osaketta nyt 



5   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 4.5.2012  

 

myydä? Todennäköisesti ei, sillä suurella 
todennäköisyydellä lähelle näitä tasoja 

saattaa muodostua pohja, jolta osake 
pyrkii ylemmille tasoille, mikä antaa pa-

remman paikan poistua tästä pelistä. 
 
GMCR tappiolta stop-toimeksianto ei olisi 

suojannut, sillä tulos julkaistiin pörssin 
ollessa kiinni, ja ensimmäinen kauppa 

seuraavana päivänä pörssin auettua oli 
noin 40 prosenttia edellispäivän päätös-
kurssin alapuolella. Myyntioptioiden omis-

taminen osakkeiden suojana olisi suojan-
nut sijoittajaa, samoin osakkeen myymi-

nen ennen tulosjulkaisua. Kyseessähän 
kuitenkin oli laskevassa trendissä oleva 
osake, jonka omistaminen on aina jok-

seenkin kyseenalaista ja vaatii sijoittajalta 
tarkkaa strategiaa sekä riskienhallintaa. 

 
Tuloskausi on aikaa, jolloin sijoittajat toi-

vovat positiivisia tulosyllätyksiä ja hurjia 
nousuja. Toivominen on kuitenkin melko 
erikoinen sijoitusstrategia. Kannattaa har-

kita, kuinka omaa sijoitussalkkua hallinnoi 
tuloskausien aikaan. Hyvä ajatus voisi ol-

la sekin, että myy omistuksia tai kenties 
ostaa suojaksi jonkin verran myyntioptioi-
ta, joiden vuosittaista kustannusta voi 

pyrkiä pienentämään myymällä osto-
optioita omistamiinsa osakkeisiin sopivis-

sa paikoissa. 

Stop-myyntitoimeksianto on ennalta sijoittajan päättämä taso. Jos osake rikkoo tä-

män tason, laukeaa automaattisesti osakkeiden myynti. 
 

Suuri kuva nouseva: 20 viikon eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on korkeammalla 
kuin 40 viikon eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. 
 

Osakkeiden kuvaajia voit katsella esimerkiksi osoitteesta www.prorealtime.com 
Sieltä löydät myös valtaosan Helsingin pörssissä noteeratuista osakkeista. 



6   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 4.5.2012  

 

Osakemarkkinat ovat tarjoilleet sijoittajalle turhauttavia kokemuksia sekä mielenkiin-

toisia mahdollisuuksia kevään aikana. Kokonaiskuva näyttää kaikkea muuta kuin yk-
sinkertaiselta ja turvalliselta. USA:n markkinoita kuvaava S&P 500 -indeksi on ollut 

koko vuoden verrattain vahva yleisilmeeltään.  
 
Tarkempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että yhä useampi osake on jättäytynyt pois 

nousijoiden kelkasta. Pitkää trendiä kuvaavat keskiarvot ovat edelleen nousevan 
trendin merkistössä. 2009 maaliskuussa alkanut nousumarkkina on ehtinyt jo varsin 

kunnioitettavaan ikään ja ainakin toistaiseksi jatkaa vielä matkaansa eteenpäin. In-
deksin käytös kuitenkin kielii siitä, että paratiisissa on odotettavissa ongelmia. Etääl-
tä kuuluu vaaran merkkejä, jotka on syytä ottaa huomioon. Viikkokuvaajan MACD-

histogrammi on kääntynyt alaspäin, mikä kertoo liikkeen hiipumisesta (violetti nuoli). 
 

Tarkoittaako tämä vääjäämätöntä markkinan rysähdystä? Tuskin, mutta on todennä-
köistä, että kesä tuo tullessaan syvemmän korjausliikkeen tai poikittaiskulun. On 
täysin mahdollista, että tämä nousumarkkina päätyy vielä testaamaan vuoden 2007 

huippuja, vaikka väliin siroteltaisiinkin rumankin tuntuisia liikkeitä. Suurten trendi-
huippujen ympäristö on tyypillisesti ansoitettu kasvavalla hintaheilunnalla. Lyhyellä 

ja keskipitkällä aikavälillä kuitenkin odotamme, että S&P voi yrittää testata vuoden 
2012 huippuja. Se tarjoaa sijoittajalle tilaisuuden irtautua sijoituksista ja lastailla 

shortteja kelkkaan. 
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Saksan DAX-indeksin kuva on kaikkea muuta kuin keväinen. Vuoden 2009 pohjilta 
ponnistus on jättänyt indeksin vielä kauas vuoden 2007 huipuista, eikä viimeisen 

puolen vuoden liike ole jaksanut yltää vielä edes 2011 liikkeen kärkeen. DAX on ler-
pahtanut takaisin 20 ja 40 viikon LKA:n läheisyyteen. Tämä on tyypillisesti päätök-
senteon paikka, sillä mahdollinen sukellus keskiarvojen alapuolelle värjää tunnelman 

aivan uuteen väriin.  

Päiväkuvaajasta on tunnistettavissa potentiaalinen Head & Shoulders -kuvio, jonka 

vasen olkapää muodostui helmikuun huipusta, pää maaliskuun huipusta ja oikea ol-
kapää toukokuun huipusta. Jotta tämä muodostelma näyttelisi merkittävää roolia, 
tulisi DAX:in laskea alapuolella olevan tukitason sekä 200 päivän LKA:n alapuolelle. 

Tuolloin olkapäälinja katkeaisi, ja klassisen teknisen analyysin mukaan liikkeen tavoi-
tetaso olisi 6000 pisteen paikkeilla. On huomioitavaa, että tämä muodostelma ei ole 

tilastollisesti niitä kaikkein luotettavimpia, mutta se on kuitenkin sellainen, johon on 
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syytä kiinnittää hieman huomiota. Lyhyellä aikavälillä on täysin mahdollista, että DAX 
yrittää vielä kohti 6800 pisteen tasoa, mutta on hyvin todennäköistä, että maalis-
kuun huippu jää toistaiseksi vuoden korkeimmaksi tasoksi ennen liikettä alemmille 

tasoille. 
 

Helsingin pörssin sielunelämää heijastava OMXH25-indeksi on ollut seuraamiemme 
indeksien porukan lörpöttäjä. Alamäki alkoi ikävällä tavalla jo helmikuussa, ja lähes 
kaikki vuoden hyvä on valutettu hukkaan. Tämä on vähän sama tilanne, kuin heku-

moisi mielessään tulevaa sisäfilepihviä, joka paistuu pannulla, ja lautaselle tarjoilta-
essa se sitten lipsahtaisi ulkoilmakeittiön hiekkalattialle. Siinä edes punaviinitujaus ei 

palauta hymyä huulille. 
 
Viikkokuvaajasta (yllä) näemme kuinka seuraamamme 20 viikon ja 40 viikon liukuvat 

keskiarvot eivät ole missään vaiheessa leikanneet ja antaneet meille vahvistusta 
nousumarkkinasta. Kuvaajassa keltaisella laatikolla osoitetussa kohdassa indeksi on 

valunut keskiarvojen alapuolelle ja testannut niitä epäonnistuneesti alapuolelta käsin. 
Vaarana on, että tämä indeksi haluaa maistaa alempia tasoja. 

 
Viimeisen viikon aikana OMXH25 on testannut alhaalta päin 50 ja 200 päivän liukuvia 
keskiarvoja, ja meno on hyytynyt siihen (kuva seuraavalla sivulla). Indeksi on muu-

tamista todella reippaista nousupäivistä huolimatta pysytellyt laskevassa lyhyen aika-
välin trendissään. Indeksi on ollut ennakoiva suunnannäyttäjä koko kevään ajan, 

minkä vuoksi OMXH25:n käytöstä on tarpeellista tarkastella. Tällä hetkellä näyttää 
kovin todennäköiseltä, että indeksi pyrkii alemmille tasoille. Liikkeen tavoitetasona 
voisikin olla alla oleva 1900 - 1950 pisteen tukitasoalue.  

 
Vilkaisu kuvaajassa alimmaisena olevaan MACD indikaattoriin antaa viitteitä siitä, et-

tä indeksin liike alemmille tasoille saattaisi hyvinkin muodostaa positiivisen diver-
genssin hinnan ja MACD-histogrammin välille. Mikäli näin tapahtuu, voisi hyvinkin 
olla mahdollista, että näemme joko tämän korjausliikkeen pohjanmuodostuksen tai 

ainakin mukavan rallin hieman ylemmille tasoille. Etukäteen emme voi tietenkään 
olla varmoja tämän divergenssin synnystä, mutta tähtimerkit ovat toistaiseksi aina-
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kin taivaalla. 
 
Kovin kovasti haluaisimme kertoa nyt olevan se aika, kun kannattaa kahmia kaksin 

käsin osakkeita reppuun omalla, lainatulla ja varastetulla rahalla — mutta valitetta-
vasti niin ei vain ole. Mikäli et vielä ole opetellut myymään lyhyeksi osakkeita, nyt 

voisi olla erityisen hyvä hetki harkita sen taidon hankintaa. Itse olemme havainneet 
omalla kohdallamme lyhyeksi myymisen olevan loistava keino. Liike on tyypillisesti 
nopea ja palkitseva. 

 
Mikäli haluat oppia markkinoiden lukemisen salat ja syventää osaamistasi, olemme 

suunnittelemassa syksylle sijoittamisen valmennusta, joka keskittyy erilaisiin osake-
strategioihin. Lisäksi syvennämme ymmärrystä teknisestä analyysistä. Valmennus on 
hyvin intensiivinen ja opastaa kädestä pitäen osallistujat aivan alkeista hyvin tehok-

kaisiin ja toimiviin toimintamalleihin. Valmennus tulee olemaan 12 hengen pienryh-
mä, ja tarkemmat yksityiskohdat julkaisemme lähiaikoina. Mikäli olet kiinnostunut, 

laita sähköpostia osoitteeseen matias@vertuscapital.com alustavasta kiinnostukses-

tasi. 
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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 
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