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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Kesä on ihmisen parasta aikaa, mutta onko 

se sijoitusten parasta aikaa? Tänään tarjolla 

tuhti paketti osakkeisiin, asuntoihin sekä 

yleiseen markkinaan.  

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Yhdellä kirjaimella voi olla ratkaiseva 

merkitys salkkusi kannalta, varsinkin jos 
ne kirjaimet sattuvat olemaan ”F” ja ”N”. 

Verrataanpa keskenään esimerkiksi ETF- 
ja ETN-sijoituksia. Sana F tulee sanasta 
”fund” ja N puolestaan on ”note”. Molem-

missa tapauksissa kirjaimet ET tulevat 
sanoista ”exchange traded”, ja tottahan 

se onkin, että molempia vaihdetaan yh-

dessä tai useammassa pörssissä. 

Pörssissä vaihdettu ”fund” ja pörssissä 

vaihdettu  ”note” eivät kuitenkaan ole 
lainkaan sama asia. Ei sen enempää kuin 
appeisiini ja omena, vaikka molemmat 

kasvavat puussa. Kuten pian käymme lä-

pi, ETF:t ja ETN:t voivat jättää suuhun 
vinhasti erilaisen maun. Ostaessaan kum-

paa hyvänsä täytyy tietää, millaista he-

delmää on puraisemassa. 

Tässä on näiden kahden ero pähkinän-

kuoressa: 

 ETF – Kun ostat ETF:ää, saat omis-

tusosuuden itsenäiseen ”rahastoon”. 
Muiden omistajien kanssa keräätte ra-

haa yhteen ja teette jotakin, mitä olisi 
yksin vaikea tehdä. 

 ETN – Kun ostat ETN:ää, lainaat ra-
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haasi liikkeelle laskevalle pan-

kille. Ainoa, mitä omistat, on 
vakuudeton lainapaperi eli ame-

rikkalaisittain ”IOU”. 

 

Yhdysvalloissa ETF:iä valvotaan 

”Investment Company Act of 1940” 
mukaisesti. ETF:t ovat erillisiä kor-
poraatioita. ETF:n hallitus palkkaa 

hoitajan, joka pitää hommat pyöri-
mässä. Sinä sijoittajana omistat 

osan tämmöisestä yhtiöstä. Jos 
ETF:n hoitaja menee konkurssiin, 
ETF:n omaisuudelle ei tapahdu mi-

tään. Hankitaan uusi hoitaja, mutta 
rahaston varallisuudelle ei sinänsä tapah-

du mitään. Rahaston osakkeet, bondit ja 

muut instrumentit ovat siis turvassa. 

Asia ei ole lainkaan näin ETN:n kanssa. 
Jos ETN:n liikkeellelaskija epäonnistuu, 

omistamasi IOU voi olla arvoton. Olet 
vain yksi velkoja lisää siinä loputtomassa 

konkurssipesää karhuavassa laumassa. 
Jaat ehkä toisten kanssa sitä, mitä on 
jäänyt jäljelle. Muistanet Lehmann Brot-

hersin. He laskivat liikkeelle kolme 
ETN:ää alkuvuodesta 2008 nimellä 

”Opta”. Tickerit olivat EOH, PPE ja RAW. 
Kun Lehmann kaatui, ETN-sijoittajille jäi 
luu käteen. Heidän rahansa on yhä kiinni 

yhdessä maailmanhistorian monimutkai-

simmista konkurssipesistä. 

Mitä tästä kaikesta voi oppia? 

Tokkopa nyt ainakaan sitä, että kenelle-

kään ei voi lainata mitään. Niinhän teh-
dään jatkuvasti, ja valtaosan aikaa mi-

tään ongelmia ei ole. IOU:n kanssa pitää-
kin olla tarkka siitä, kuka lainanantaja (U) 
on ja ainakin tietää, kuka on lainanottaja 

(I). Jos sattuisit lainaamaan rahaa tunte-
mattomalle, joka häviää maisemista eikä 

sitten maksakaan takaisin, ketä pitäisi to-
rua? Suoraan sanottuna itseään. Olisi pi-

tänyt tietää ja tuntea se riski etukäteen! 

Joten kuka oikeasti on lainansaajana siinä 
ETN:ssä, johon sinä olet rahasi sijoitta-
nut? Tiedätkö? Valtaosa ihmisistä ei tiedä, 

eivätkä ETN-talot tee mitenkään helpoksi 

sitä, että saisi noin vain asiaa selville-

kään. 

Nopea kysymys: Jos ostat ETN:ää, jonka 

nimi on ”Elements Linked to the Spectrum 
Large Cap US Sector Momentum Index”, 

jonka tickeri-symboli on EEH, minne ra-
hasi menevät? Elemetsille? Ei. Spectru-
mille? Njet. Indeksissä oleviin osakkei-

siin? Nope. ETN:n nimi on pitkä ja jännit-
tävä, mutta siitä ei käy ilmi tämä tärkeä 

asia. 

Jos ostat EEH:ta, olet lainannut rahasi 
puljulle nimeltä ”Aktiebolaget Svensk Ex-
portkredit.” Toisin sanoen rahasi menevät 

ruotsalaiselle firmalle. Tuottosi riippuu sii-
tä, miten Spectrum Large Cap US Sector 

Momentum Index performoi. Reilua si-
nänsä mutta hyödytöntä, jos ruotsalainen 

liikkeellelaskija onkin mennyt nurin. 

Yhdysvalloissa on parisen sataa ETN:ää, 
joita reilu 10 firmaa myy noin 15 eri ni-
mellä reilun. Monet ovat tuttuja nimiä ku-

ten Barclays, Goldman Sachs ja JPMorgan 
Chase. Kaikille ETN-sijoittajille on yhteistä 

se, että heidän kannaltaan näiden firmo-

jen on pysyttävä pystyssä. 

Tässä ei tietenkään tarkoiteta sitä, että 

ETN:t eivät ole koskaan hyvä sijoitus. 
Ovathan ne ajoittain, se on selvää. Tärke-
ää on se, että sijoittajan pitää ymmärtää 

ennen ostamistaan, kuka hänen rahansa 
lainaa. Sen selvittäminen voi viedä hie-

man aikaa, mutta alla oleva taulukko an-
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tanee hieman osviittaa. 

Huomion arvoista on se, että Ele-

ments-brandin alla myytävällä 
ETN:llä voi olla neljä eri liikkeelle-

laskijaa. Täytyy siis jälleen kerran 
todeta, että sijoittajan on tehtävä 

hieman keskivertoa enemmän taus-
tatyötä ennen kuin päättää mihin-

kään ETN:ään sijoittamisesta. 

Kuten aina – sijoitus menee minne 

menee, sijoittaja tekee päätökset. 
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Osakkeilla on tapana viettää yllättävän 

pitkiä aikoja poukkoillen kahden tason 
välillä aivan kuin markkinoiden näkymät-

tömät kädet pelaisivat sillä pingistä. Tu-
kitaso on jokin hinta, jonka alapuolelle 
osake ei näytä putoavan vaan kääntyy 

uudelleen nousuun tullessaan tälle tasol-
le. Tukitaso on melko helposti löydettä-

vissä osakkeiden päivä- sekä viikkoku-
vaajasta. Voit piirtää tukitasoviivan yh-
distämällä vähintäänkin kaksi suunnilleen 

samalla tasolla olevaa aallonpohjaa vaa-

kaviivalla. 

Vastustaso vastaavasti on taso, jolla 

osakkeen puhti tuntuu loppuvan ja osake 
kääntyy jälleen laskuun. Vastustasot ei-

vät ole aina yhtä selviä kuin tukitasot. 
Vastustason saat piirrettyä yhdistämällä 
vähintään kaksi huippua keskenään vaa-

kaviivalla. 

Sekä tuki- että vastustasot ovat tarkan 
viivan sijaan hieman joustavia alueita. 

Esimerkkikuvassa tukitaso on melko tar-

kasti 37 ja vastustaso on 40–41 alueella. 

Tämä kuvaaja on poikkeuksellisen hyvä 

kouluesimerkki. 

Voit hyödyntää tuki- ja vastustasoja har-

kitessasi osakkeen ostamista sekä myy-
mistä. Kun olet ostamassa, on syytä tar-

kistaa, onko osake juuri lähestymässä 
voimakasta vastustasoa. Mikäli näin on, 
saattaa olla, että haluat odottaa osak-

keen laskeutuvan takaisin lähemmäksi 
tukitasoa. Samoin suunnitellessasi osak-

keen myyntiä, saatat haluta odottaa 
osakkeen nousua lähemmäksi vastusta-

soa. 

Mikäli osake tippuu tukitason alapuolelle 

voimakkaasti, on todennäköistä, että 
osake jatkaa matkaansa alaspäin kohti 

seuraavaa tukitasoa. Vastaavasti osak-
keen hypähtäessä vastustason yläpuolel-
le on melko todennäköistä, että osake on 

muuttanut luonnettaan ja jatkaa nousu-

aan. 
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Tukitason rikkouduttua se muodostuu 
tyypillisesti uudeksi vastustasoksi, josta 

osakkeen on vaikeaa päästä läpi ensi yrit-
tämällä. Aikaisempi vastustaso muuttuu 

rikkouduttuaan usein uudeksi tukitasoksi.  

Voit piirtää tuki- ja vastustasoja osakkeil-

le, rahastoille sekä ETF - osuuksille, sekä 
indekseille aivan saman kaavan mukai-

sesti. Näiden avulla ymmärrät huomatta-
vasti paremmin mitä markkinoilla tapah-
tuu ja mitä siellä on odotettavissa. Ällis-

tyttävän yksinkertaista ja helppoa. 

Vuokranasuntojen näytöillä käy kuhina ja 
vuokrapyynnöt ovat korkealla. Vuokra-

pyynnöt saattavat nousta vielä seuraavien 
viikkojen aikana. Elämme siis vuokranan-

tajan kulta-aikaa. 
 
Vuokratessasi asuntoa muista erityisesti 

nämä: 
 

1. Tarkista hakijan luottotiedot. 

Muistan erityisesti nuoren pojan, joka ker-

toi luottotietojensa olevan putipuhtaat. Hä-

nellä oli näytöllä mukana kaksi pientä las-

ta. Äitinä ajattelin lasten parasta. Luotto-

merkinnät, jotka eivät mahtuneet kolmelle 

sivulle, saivat minut miettimään olikohan 

lapsetkaan omia. 

2. Henkilötakaajan hankkiminen li-

sää turvaasi. Vuokranantajan elämään 

mahtuu kaikenlaista. Olen kokenut kerran 

asunnon täystuhon ja sitä myötä käräjillä 

käynnin. Henkilötakaajan olemassa olo 
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osoittautui ratkaisevaksi tekijäksi. Vuok-

ralaisen poikaystävän tekemä täystuho 

saatiin kutakuinkin katettua henkilötakaa-

jan varoilla. 

3. Muista pyytää todiste voimassa 

olevasta ja maksetusta kotivakuutuk-
sesta. Ei riitä, että vuokrasopimuksessa 
on sovittu kotivakuutuksesta, vaan sen 

voimassaoloa tulee seurata koko vuok-
rasuhteen ajan. Asunnossa tapahtuva tai 

asuntoon vaikuttava vahinko saattaa kas-

vaa rahassa mitattuna todella suureksi. 
Siksi onkin erityisen tärkeää, että vuokra-

laisellasi on voimassa oleva ja makset-
tu kotivakuutus ja sinulla on todiste siitä. 
Voit nukkua yösi rauhassa, kun tiedät, 

että omaisuutesi on suojattu. 
 

Vuokrasuhteen kysymyksiin löydät käte-
västi tietoa Vuokrataan Asunto sivustolta. 

Oma asunto on useimmille meistä elä-
mämme suurin ja kallein hankinta. Asun-

tomme hankinta määrittää paljolti muuta 
taloudellista liikkumavaraamme. Tämä ei 
tietenkään ole kenellekään yllätys. Katsel-

lessani asuntojen myynti-ilmoituksia mie-
tin, miksi se omaisuuden kerääminen on 

niin työlästä. Kaikkihan meistä kuitenkin 
ansaitsevat työuransa aikana merkittävän 
summan rahaa ammatista riippumatta. 

Kenen taskuun ne rahat oikein ryömivät? 

Asuntolainan korot ovat nyt todella mata-
lalla, ja oman asunnon omistaminen on 

historiallisen kevyttä, mikäli ei huomioida 
korjaus- ja ylläpitokuluja. Pyörittelen 
päässäni, että asuntolainan korko voisi 

olla keskimäärin 4 prosenttia 25 vuoden 
laina-aikana, vaikka se juuri nyt onkin 

tällä tasolla, millä se on. Muutama vuosi 
sitten vuoden Euribor-korko oli yli 5 pro-
senttia, lainamarginaalin kanssa tämä te-

kee noin 6 prosenttia. Päädyn kuitenkin 
arvioimaan elämän ihanuutta 4 prosentin 

http://www.vuokrataanasunto.fi


7   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 27.7.2012  

 

optimistisella korkokannalla. Päräytän lu-

vut lainalaskuriin, joka sylkäisee ulos ihan 
siedettävän näköisen kuukausierän. Ei 

näytä yhtään hullummalta. 

Kunnes silmät lukkiutuvat laina-ajan ko-

konaiskorko kohtaan. 

Voi pyhä lehmä! Kokonaiskorko on yli 

204 000 €. Tämä on yli 58 % ostetun 
asunnon hankintahinnasta. Sillä rahalla 
saa ostettua 10 kpl uusia Volkswagen Golf 

-henkilöautoja tai ihka uuden Porsche 
Panamera Hybridin ja käteen jäisi vielä 

melkein 55 000 euroa. Nyt iskee epätoi-

von lisäksi kiukku. 

Mitä jos laina-aika olisikin 20 vuotta? Lai-
na-ajan koroksi tulisi noin 159 00 euroa. 

Tämähän tarkoittaa, että ylimääräinen 5 
vuotta laina-aikaa maksaa minulle 45 000 

euroa. En yhtään ihmettele, miksi siellä 
pankissa tarjoiltiin pidempää laina-aikaa 

hymy huulilla. Näyttää vahvasti siltä, että 

teemme kovasti töitä antaaksemme ra-

hamme muille. Jos asuntolainan muodos-
sa luovun yli 200 000 eurosta, mikähän 

on kokonaissumma, kun otan huomioon 

kaikki muutkin lainat? 

Asunnon omistamisessa on toki toinenkin 

puoli. Lyhennykset kartuttavat omaa va-
rallisuutta, sillä edellytyksellä, että asun-
non hinta ei laske paljoa. Mikäli asunnon 

arvo nousee, laskennallinen varallisuus 
kasvaa. Kolikon kääntöpuolena tietenkin 

ovat vuosien varrella iskevät kiinteistön 

peruskorjauskustannukset.  

Asuntolaskelma sai miettimään, mitä 
muuta elämässämme on sellaista, josta 

emme ole tietoisia. Tämän perusteella us-
kallan arvata, että melkoisen paljon. Ne 

asiat, joista emme ole tietoisia, ovat meil-
le kaikkein vaarallisimpia. Teen tältä istu-
malta päätöksen tulla tietoiseksi kaikista 

tärkeimmistä elämääni vaikuttavista asi-
oista. 

Aloitetaan kierrot USA:n markkinoista. Katse S&P 500 -indeksin kuukausikuvaajaan 
kertoo melko karua kieltä suuresta kuvasta. Vahva negatiivinen divergenssi MACD-

histogrammin ja S&P-indeksin liikkeen välillä kertoo siitä, että ikävyyksiä on odotet-
tavissa keskipitkällä aikavälillä, ellei indeksi päättä kuukautta 1400 pisteen parem-

malle puolelle. Tällainen divergenssi syntyy yleensä vain nousumarkkinan päättyes-
sä. Näyttäisi siis siltä, että suuren trendin suunta olisi laskeva. Nykyinen nousu kesän 
pohjilta olisikin näin ollen vain karhumarkkinaralli. 

 
Nyt kuitenkin on syystä vetää hieman henkeä, sillä valtaosalle sijoittajista tulee las-

kumarkkinasta mieleen vuoden 2008 tapahtumat. Markkinat ovat kuitenkin luonteel-
taan epäsymmetriset niin, että voimakasta laskumarkkinaa seuraava laskumarkkina 
on useimmiten syvyydeltään huomattavasti matalampi. Toki edelleen osakkeiden 

omistaminen tuottaa tuskaa, mutta ei lähellekään siinä määrin kuin esimerkiksi 
vuonna 2008. Odotamme lähipäivien ja kenties jopa viikkojen muodostuvan nousu-

voittoisiksi USA:n markkinoilla, sillä 25.7. tehtiin todennäköisesti aivan lähiaikojen 
pohjat. Keskipitkällä välillä kuitenkin uskomme S&P 500 -indeksin kesän 1280 pis-

teen pohjien tulevan peliin mukaan uudelleen ja suurella todennäköisyydellä matka 
jatkuu vielä näiltä tasoilta alaspäin, ellei markkinoita shokeeraa uusi todella suuri 
USA:n elvytyspaketti. 
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Vaikka 65 % USA:n osakkeista, jotka ovat tuloksensa julkaisseet, on tehnyt positiivi-

sen tulosyllätyksen, ohjeistus on ollut erityisen mollivoittoista. Markkina näyttää 
USA:n valossa sellaiselta, että nyt suurten voittojen tavoittelun sijaan tärkeintä on 

suojata pääomia pahoilta tappioilta. 
 
Italian ja Espanjan indeksit ovat painuneet oikeutetusti vuoden 2009 pohjien alapuo-

lelle. On selvää, että Euroopan tilanne on äärimmäisen vakava ja epävakaa. Käytän-
nössä on täysin mahdollista, että näemme euron väkivaltaisen hajoamisen, nationa-

lismin päännoston sekä totaalisen talouskaaoksen, vaikka se onkin epätodennäköis-
tä. Se ei kuitenkaan ole poissuljettua missään tapauksessa, vaikka poliittiset vakuut-
telut yhteisvaluutan pelastamisesta olisivat kuinka mahtipontisia. Tiedän, että töitä 

kulissien takana tehdään hartiavoimin, mutta epätoivon kyyneleet ja tuskan hikikar-
palot ovat varmuudella läsnä myös siellä. Suuri yleisö on täysin tietämätön todellisen 

epätoivon ja pelon määrästä. 
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Teknisesti kuitenkin nämä indeksit näyttävät kypsiltä väliaikaiseen ralliin. Epävar-

muus on läsnä vielä pitkään, ja suuret edestakaiset liikkeet ovat hyvin todennäköisiä. 
Saksan DAX on ollut hyvin vahva viimeaikaisesta kurimuksesta huolimatta. Yläpuolel-

la on aukon yläreunan vastustaso sekä kesän nousun huippujen vastustaso vielä en-
nen maagista 7000 pisteen rajapyykkiä. DAX viestittää sijoittajalle, että varovaisuus 
on paikallaan ja nousuliikkeen helppo osuus on vähissä ennen todellisia testejä. 

 



10   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 27.7.2012  

 

Helsingin pörssin sielunmaisema on huomattavasti USA:ta sekä Saksaa synkempi. 

Indeksi on valunut periferiapörssille tavanomaiseen tyyliin vahvasti alaspäin. OMX25 
on valunut kesän aikana lähelle vuoden 2011 pohjia. Viimeiset viikot ovat olleen voi-

maksasta tempoilua poikittaisliikkeen vankina. Torstain vahva nousupäivä jäi edel-
leen yläpuolella olevan vastustason alapuolelle. Tämän ylittäminen antaisi lisäuskoa 
rallin kestosta. Toistaiseksi tukitasona on 1750 pistettä ja vastustasona sormenmitan 

päässä oleva 1900 pistettä. Tämän ylittäminen antaisi tilaa juosta aina 200 päivän 
liukuvaan keskiarvoon saakka, joka on tällä hetkellä 2017 pisteen tasolla, mutta las-

kee päivittäin. 
 
Suuri kuva on ehdottomasti haastava sijoittajalle. Vaaranmerkit ovat läsnä, vaikka 

lyhytaikaisesti nousuja saataisiinkin. Heinäkuun alun MarkkinaKatsauksessa odotim-
me viikkoja kestävää rallia, joka sieltä tulikin. Nyt on pakko olla varovainen, vaikka 

lähipäivät melko todennäköisesti nousua tuovatkin. Ei kuitenkaan kannata tuudittau-
tua turvallisuuteen, vaan pyrkiä pitämään kiinni rahoistaan. Suojautuminen on pai-
kallaan, kuten aina ja tuottoja kannattaa kotiuttaa otollisissa paikoissa, kuten vahvo-

jen vastustasojen läheisyydessä tai omilla tavoitetasoilla. 

Korkomarkkina näyttää pelottavalta. USA:n pitkä korot ovat alemmalla tasolla kuin 

vuoden 2008 kriisin syvimpinä aikoina (TLT korkeammalla). Raha pyrkii hakemaan 

turvasatamaa, jossa tuotto ei ole enää tärkeä vaan hetkellinen säilyminen. Tämä on 

muodostanut tilanteen, jossa hetkellinenkin helpotus talouskriisissä ajaa korkosijoi-

tusten omistajat ahdinkoon ja pakottaa heidät joko nielemään karvaita tappioita tai 

myymään sijoituksensa. Päiväkuvaajassa, jota tässä ei näy, on nähtävissä ikävähkö 
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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 

poikkeama hinnan ja liikkeen vahvuutta kuvaavan MACD-histogrammin välillä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tästä junasta alkavat tällä haavaa höyryt hiipumaan. Näyttää 

varsin todennäköiseltä, että TLT voisi pudota noin 10 % antaen vauhtia tilapäisesti 

osake ja hyödykerallille. 

On aika omistaa osakkeita, on aika myydä lyhyeksi osakkeita ja on aika seikkailla ja 

ihmetellä maailman menoa.  

Me olemme päättäneet jättää maailman melskeet muiden huoleksi vielä hetkeksi ja 

heittäytyä riippukeinuun nauttimaan auringonlaskuista. 
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