
1   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 29.8.2012  

 

 

 

 

N
ro

 4
5

  
2
9

.8
.2

0
1
2

  

Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Kesää on vielä jäljellä, mutta 

syksyn kujeet ovat jo aivan 

kulman takana. Nyt on hyvä 

teroittaa tavoitteet ja tähdätä 

kohti menestystä.  

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Vaikka kaikki voivat oppia sijoittamaan, 
sijoittaminen ei ole kaikille. Kaikki tahto-

vat voittaa, mutta osa ei tahdo kantaa 
lainkaan riskiä – ja siinä onkin se suuri 
ero. Valtaosa ihmisistä haluaa vaurastua 

ilman riskiä, mikä on tietenkin täysin ym-
märrettävä haave. 

 
Mutta riski markkinoilla on todellista, ja 
sen on moni karvaasti oppinut. Eräs tär-

keä osa sijoittamista on rahan- ja riskien-
hallinta. Käymme läpi eräitä prinsiippejä, 

joiden avulla sijoittamisesta voi tulla tuot-
toisampaa. 
 

Palkkatuloilla ei rikastu. Vaikka tämä 
prinsiippi ei varsinaisesti liity sijoittami-

seen, ilman sen ymmärtämistä ihminen 
tuskin tosissaan ryhtyy sijoittamaan. 

Palkka on pääasiassa toimeentulon lähde, 
mutta sillä ei vaurastu. Koko systeemi on 
sitä vastaan.  Jos tahtoo vaurastua, on 

pantava raha tekemään töitä itselle. Suu-
rin riski on se, ettei ole mitään riskiä, 

koska se on varma häviö. 
 
Riskeeraa merkittävän voiton tähden. 

Sanotaan, että ei saa riskeerata sellaista, 
mitä ei ole varaa hävitä. Monet ihmiset 

sijoittavatkin 50 tai 100 euroa. Mutta 
vaikka he tuplaisivat satasensa, he olisi-
vat silti melko lailla varattomia. On järke-

vämpää sijoittaa niin, että onnistumisella 
on merkitystä. Tämä ei tarkoita sitä, että 
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osallistutaan hölmöihin peleihin, joissa 

todennäköisyys voittaa on masentavan 
pieni. Lotto on kuitenkin loppujen lopuksi 

vain vero ihmisille, jotka eivät ymmärrä 
todennäköisyyksiä. Järkevässä sijoittami-
sessa on kyse siitä, että todennäköisyydet 

ovat pitkällä tähtäimellä sijoittajan puolel-
la. Toisin sanoen todennäköisyyksistä tu-

lee ennen pitkää vääjäämättömyyksiä. 
Sellaiseen kannattaa panostaa riittävästi. 
 

Lunasta aina tuotto liian aikaisin. Kun 
ahneus iskee, tahtoo aina enemmän. Ah-

neuteen sortuvat sijoittajat haluavat 
enemmän kuin on mielekästä odottaa. 
Usein lopputulos on huono, ja myöhem-

min puhutaan ”voikun” ja ”mutkun”. Jär-
kevämpää on se, että sopivan tuoton tul-

lessa ottaa rahaa pois pöydältä ja jättää 
pelin siihen. Miksi emme tee tätä? Koska 

pelkäämme katuvamme sitä, että lähdim-
me liian aikaisin. Pidemmän päälle on kui-
tenkin tuottoisampaa oppia säännöstele-

mään ahneuttaan ja oppia elämään katu-
muksensa kanssa. Et ehkä ole markkina-

liikkeen lakipisteessä, mutta olet ylhäällä. 
Olet voitolla. Älä pelkää katumusta, vaan 
ota tuottosi ja poistu. Tämä prinsiippi pä-

tee omaisuuslajista toiseen, ja melko hil-
jattain monet USA:ssa ovat katkerasti ka-

tuneet sitä, että eivät myyneet asuntosi-
joituksiaan liian aikaisin. Toisin sanoen: 
Päätä etukäteen, mihin voittoon tähtäät, 

ja kun saat sen, ota tuottosi ja lähde pois. 
Myy liian aikaisin. Älä odota boomien saa-

vuttavan huippuaan. Oleta jo valmiiksi, 
että olosuhteet ovat epätavallisia, ja ota 
tavaksi myydä liian aikaisin. Tämä periaa-

te liittyy yhtä paljon rahan- ja riskienhal-
lintaan kuin sijoittamisen psykologiaan-

kin. 
 
Kun laiva alkaa upota, hyppää kyy-

distä. Tuottoakin tärkeämpää on se, ettei 
häviä paljoa rahaa. Voit olla varma, että 

toisinaan asiat menevät pieleen. Se, että 
tiedät, milloin on lähdettävä äkisti pois 
markkinoilta, on karhun iskiessä paljon 

tärkeämpää kuin mikään muu. Amatööri 
toivoo, että markkina toimii hänen puo-

lestaan, mutta ammattilainen pelastaa 
itsensä, kun maailma onkin häntä vas-
taan. Huomautamme vielä sanamuodos-

ta: Kun laiva alkaa upota, hyppää kyy-

distä. Älä odota siihen asti, että laiva up-

poaa jo. Kylmähermoisesti ja ilman pa-
niikkia ota pieni tappio, jotta suojaat it-

seäsi massiiviselta häviöltä. Esimerkiksi 
osakemarkkinoilla tämä tapahtuu käte-
västi automaattisilla stop-loss –ordereilla. 

 
Älä sekoita korrelaatiota syyhyn ja 

seuraukseen. Aikuisetkin ihmiset sekoit-
tavat syyn ja seurauksen korrelaatioon. 
Korrelaatiossa kysymys on siitä, että A 

tapahtuu yhtä aikaa kuin B. Esimerkiksi 
katsoessasi televisiota mainoskatko alkaa 

samalla, kun rapsutat korvaasi. Kuiten-
kaan korvasi rapsiminen ei aiheuttanut 
mainoskatkon alkamista. Se vain tapahtui 

yhtä aikaa. Tämä on korrelaatio. Sen si-
jaan syyssä ja seurauksessa A aiheuttaa 

B:n. Esimerkiksi kanava vaihtui, koska 
painoit kaukosäätimestä nappia. On tyy-

pillistä, että hyvin älykkäät ihmiset yrittä-
vät nähdä kytköksiä siellä, missä niitä ei 
todellisuudessa ole. Ja joskus kun sijoitta-

jina meidän täytyy mielestämme nähdä 
kytkös, me keksimme sellaisen päästäm-

me. Älä yritä löytää kuvioita tai järjestys-
tä siellä, missä on kaaosta. Kaaos on vaa-
rallinen nimenomaan silloin, kun se alkaa 

näyttää normaalilta. Jokainen voikin itse 
pohtia, onko esimerkiksi Euroopan velka-

kriisi jo muodostunut uudeksi normaalik-
si. Jos uskot näin, nyt jos joskus on olta-
va varuillaan. 

 
Säilytä joustavuutesi. Älä jää jumiin 

sijoituksiisi nostalgian tai muun syyn 
vuoksi. Älä rakastu osakkeisiisi tai asun-
toihisi, koska ne eivät rakasta sinua ta-

kaisin. Unohda kaikki höpötykset lojaali-
suudesta sijoitustasi kohtaan. Ole lojaali 

ihmisille, älä sijoituksille. On hölmöyttä 
kiintyä mihinkään fyysiseen asiaan, johon 
pääomaa on sidottu. Älä siis koskaan em-

mi jättää taaksesi sijoitustasi, jos jotakin 
paljon parempaa ilmaantuu näköpiiriin. 

Sijoitus ei ole sinua kohtaan lojaali, eikä 
se myöskään ”ole sinulle velkaa” mitään 
aiemmista hintaliikkeistään. Sinäkään et 

ole velkaa sijoituksellesi mitään. Älä kas-
vata juuria, kasvata siivet. 

 
Vältä konsensusta, sillä se on useim-
miten väärässä. On tietenkin luonnollis-

ta olettaa, että demokraattisessa yhteis-
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kunnassa yleisin mielipide olisi paras, 

mutta se on kallis oppi sijoitusmarkkinoil-
la. Vaikka valtaosalla ihmisistä on voi-

makkaita mielipiteitä rahasta, on terveel-
listä tunnustaa, että valtaosa ihmisistä ei 
ole millään lailla varakkaita. Älä siis seu-

raa laumaa. Useimmiten paras aika ostaa 
omaisuuslajia on silloin, kun kukaan muu 

ei tahdo sitä. Ja kun kaikki muut kirkuvat 
saadakseen sitä, ole innokas antamaan se 
heille. Massat eivät tietysti aina ole vää-

rässä, mutta ei pidä aliarvioida sitä, miten 
varovainen pitää olla yleisimmän mielipi-

teen kanssa.  

ViikkoRahan säännölliset lukijat huomaa-

vat, että olemme pukeneet tutut sijoitta-
misen teemat vain uusiin vaatteisiin. 

Edelliset prinsiipit liittyvät yhtä paljon 
psykologiaan kuin rahan- ja riskienhallin-
taankin. Kuten aina suosittelemme, että 

teet huolellisesti läksysi ja muodostat 
oman mielipiteesi. Kuitenkin loppujen lo-

puksi sijoittajan luonne ja hänen pankkiti-
linsä kasvavat käsi kädessä. 
 

 

Syksyn alun vakioaiheita on oikean vuok-
ratason määrittäminen sesongin ollessa 

vielä käynnissä mutta käydessä kohti lop-
pua. On syytä herkistyä vuokratasolle, 

joka määrää pitkälti asunnon vuokrauk-
seen tarvittavan ajan. Ylipyynti jättää 
asunnon tyhjilleen ja alihinnoittelu saa 

aikaan jonon ovelle. Sesogin lopussa hin-
noittelu on vaikeaa. Hetkellä, jolloin hin-

tojen huippu on saavutettu, vuokratasot 
laskevat viikko viikolta palatakseen jäl-
leen vuoden normaalitasolle.  

 
Sesongin huipun aikoihin on houkutus ko-

keilla, vieläkö hinnat nousisivat. Kuitenkin 
tässä on vaarana vuokrauksen pitkittymi-

nen. Hintatason kääntyessä laskuun on 
syytä reagoida hyvin nopeasti. Hintaa ei 

ole syytä sopeuttaa sille tasolle, joka 
on vallitseva juuri tällä viikolla, vaan 

on parempi laskea sille tasolle, jolla 
vuokran uskoo olevan esimerkiksi tu-
levalla viikolla. Tällä vältytään siltä, että 

asunto on viikko viikolta ylihintainen, 
vaikka vuokrapyyntiä lasketaan. Sesongin 

jälkeinen vuokrien tippuminen yllättää 
nopeudellaan useat vuokranantajat. Pe-
lisilmä on paikallaan tässä kohden vuotta. 

Kannattaa kysyä apua ammattilaiselta, 
mikäli hinnoittelu tuntuu vaikealta.  
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Osakemarkkinoiden indeksin kuvaajaa 

voidaan käyttää markkinatunnelmien tul-
kitsemiseen. Vaikka maailma muuttuu 

eikä mennyt menestys ole tae tulevasta, 
ihmisen pelot ja halut pysyvät luonteel-
taan samanlaisina. Tunnelmat kiertävät 

luottamuksen ja innostuksen kautta epä-
uskoon, paniikkiin ja täydelliseen toivot-

tomuuteen, enne kuin toivo ja luottamus 
voittavat jälleen epäilyt. 
 

Esimerkkinä kuvassa on S&P500 -indeksi, 
mutta mikä tahansa muukin kävisi. Tästä 

näemme kuinka viimeisen kahden vuo-
den aikana tunnetilat ovat vaihtuneet 
kuin vuodenajat ja kiertäneet kahdesti 

koko kirjon lävitse. 
 

Vuoden 2011 alkuvuodesta optimismi oli 
suurta ja toiveikkuus korkealla talouden 

toipumisen suhteen. Maailma ei ollutkaan 
loppunut. Maaliskuun pörssin melko voi-
makas lasku tarjosi kyydistä jääneille op-

timisteille tilaisuuden päästä mukaan. 
Osakemarkkinat jatkoivatkin nousuaan 

ollen jo huhtikuussa merkittävästi korke-

ammalla tasolla. Huhtikuun huipuilta kui-
tenkin laskettiin takaisin maaliskuun not-

kon tuntumaan taloushuolien noustessa 
jälleen pintaan. Kesän usko ja optimismi 
puolestaan jaksoivat nostaa osakkeet 

vielä lähes kevään huippuihin tarjoten 
huojennusta sijoittajille.  

 
Elokuun alku toi tullessaan rajun laskun, 
joka vei muutamassa päivässä markkinat 

maalis- ja kesäkuun pohjien alapuolelle. 
Kaikki vuoden 2011 aikana ostetut sijoi-

tukset (SPY) olivat pakkasella. Sijoittajat 
kieltäytyivät uskomasta, että tämä lasku 
voisi kestää, vaan he olettivat, että se 

kääntyy nopeasti nousuun. Epäusko ja 
tapahtumien kieltäminen ajavat laskun 

jatkuessa paniikkiin, ja heikkohermoisim-
mat sijoittajat päättävät pelastautua. 

 
Markkinat liikkuvat väkivaltaisesti usean 
kuukauden ajan ajaen sijoituksista kiinni 

pitäneet ja rahaa hävinneet sijoittajat sy-
vään toivottomuuteen. Juuri kun kaikki 
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näyttää menetetyltä, markkinat nouse-

vatkin voimakkaasti elokuun alun murto-
kohdan yli. Huojennus, hermostuneisuus 

ja huoli ovat päällimmäisinä mielissä. Nyt 
sijoitukset ovat omillaan tai ainakin lähel-
lä sitä. Nyt myydään, ettei tarvitse enää 

pelätä ja kuunnella puolison toruja. Pelko 
valtaa jälleen markkinat, ja juuri sijoituk-

sia ostaneiden sijoittajien omistukset 
kääntyvät nopeasti pakkaselle. Myyntisor-
mi on herkässä. 

 
Markkinat eivät kuitenkaan jaksa laskea 

enää loppukesän pohjille vaan laskua 
seuraa nopea nousuyritys, poikittaisliiket-
tä ja päättäväinen liike alkuvuoden tuki-

tasona ja loppuvuoden vastustasona toi-
mineen tason yläpuolelle. Alkuvuodesta 

2012 valtaosa sijoittajista uskoo tämän 
läpimurron olevan valemurt, ja markkinan 

kääntyvän varmuudella pian jälleen las-
kuun. Kieltäydytään uskomasta tämän 
nousun kestävyyteen.  

 
Nousu kuitenkin jatkuu, ja yhä useammat 

kyydistä jääneet hamuavat mukaan 
markkinoille. Luottamus palautuu indek-
sin jaksaessa vuoden 2011 huippujen ylä-

puolelle.  Innostus valtaa jälleen sijoitta-

jat, ja kyydistä jääneet ostavat innostuk-

sen vallassa osakkeita. Seuraa pudotus 
vuoden 2011 huipun läpimurtotasolle, 

jossa ahnaat sijoittajat ostavat luottavai-
sin mielin lisää osakkeita. Markkina nou-
see, muttei jaksa päästä uusiin huippui-

hin. 
 

Maailmatalouden huolet painavat jälleen 
markkinaa laskuun ja päädytään tukita-
son alapuolelle. Viimeisten kuukausien 

aikana tehdyt sijoitukset ovat jälleen pak-
kasella. Laskuun suhtaudutaan alkuun 

epäuskoisesti, mutta laskun jatkuessa ja 
kiihtyessä pelko ja paniikki valtaavat jäl-
leen sijoittajat. Heikkohermoiset ja myö-

häisherännäiset myyvät osakkeitaan pe-
lon vallassa. Markkina lähtee kuitenkin 

vaappumaan ylemmille tasoille ja her-
mostuneisuus sijoituksiaan pitäneiden ja 

hankkineiden keskuudessa kasvaa. Hiipi-
vä liike ylemmille tasoille kuitenkin jatkuu 
ja vuoden huiput tulevat sormeiluetäisyy-

delle.  
 

Usko markkinaan on palannut ja luotta-
mus on jälleen uudessa huipussa. 
Toinen tapa tarkastella mielialoja on seu-

rata VIX-indeksiä, jota voidaan pitää pel-
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 koindeksinä. Silloin, kun se on korkealla, 

pelkoa on paljon. Kun se on matalalla ta-
solla, luottamus on suuri, eivätkä sijoitta-

jat koe suojauksen ostamista sijoituksil-
leen tarpeellisena. Kuvaan on merkitty 
punaisella paniikin huiput, jotka ajoittuvat 

osakemarkkinoiden pohjien tuntumaan ja 
keltaisella sellaiset tasot, jotka ovat lähel-

lä sitä, missä tällä hetkellä ollaan. Helpos-
ti nähdään, että historiallisesti näin alhai-
set tasot liittyvät usein osakemarkkinoi-

den huippujen syntyyn ennemmin kuin 
tasoille, joista suuri liike ylöspäin on alka-

massa. Tietenkään tästä ei voi suoraan 
sanoa, että tämä tarkoittaa seinän tulleen 
vastaan, mutta on syytä pitää mielessä, 

että pelko on tällä hetkellä halpaa ja sen 

hinnan on tapana vaihdella suuresti.  

 
Markkinat ovat maanisdepressiiviset. Täl-

lä hetkellä mikään ei tunnu voivan pilata 
keveää tunnelmaa ja varmaa matkaa 
maailman ääriin. Peace, love & flowers! 

VIX on historiansa aikana toki ollut alem-

millakin tasoilla. Vuosina 1994 ja 2006 

käytiin jopa 8 tuntumassa, jolloin nykyi-

nen noin 15 taso tuntuu erittäin korkeal-

ta. Tämä on hyvä osoitus siitä, että johto-

päätöksiä tehtäessä menneisyyden tunte-

minen auttaa muodostamaan kuvaa ny-

kyhetkestä. 

 

Heinäkuussa pidimme osakemarkkinoiden 
suurta kuvaa haastavana, mutta pidimme 

nousua lyhyellä aikavälillä todennäköise-
nä samoin kuin USA:n pitkien velkakirjo-
jen arvon laskua. Osakemarkkinat jaksoi-

vat nousta jopa pidempään kuin mitä val-
taosa sijoittajista olisi uskonut ja USA:n 

velkakirjoja kuvasta TLT laski 8,2 % 
(Arviomme oli 10 %). 
 

Tällä hetkellä osakemarkkinoiden tunnel-

ma on odottava. Perjantaina on sijoittaji-
en suuresti odottama Jackson Holessa pi-

dettävä keskuspankkiirien kokous, jossa 
FEDin pääjohtaja Bernanke pitää puheen, 
jolta odotetaan paljon.  

 
Sijoittajat uskovat saavansa lisätietoa uu-

desta kvantitatiivisen elvytyksen paketis-
ta, jolla taloutta pyritään stimuloimaan. 
Tämän odotuksen voimalla S&P 500 in-

deksi on jaksanut nousta aivan tämän 
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vuoden huippujen tuntumaan. Paljon on siis ladattu odotuksiin. Teknisesti tilanne 
näyttää vaaralliselta, sillä pienikin pettymys voi helposti laukaista 5 – 7 prosentin 

kurssilaskun. Se, jaksavatko hyvät uutiset sitten saada aikaan pysyväisluontoisen lä-
pimurron uusiin huippuihin, jää vielä nähtäväksi. Tässä kohden ei ole syytä sitä ar-
vailla, vaan toimia sen mukaan miten markkinat reagoivat. Varovainen sijoittaja koti-

uttaa voittojaan ja kiristää suojaustaan tällaisten markkinoiden epäjatkuvuuskohtien 
läheisyydessä. 

 
Helsingin pörssin OMXH 25 -indeksi pääsi murtautumaan laatikkoleikistään ylöspäinm 
ja nousi 200 päivän liukuvalle keskiarvolleen heinäkuun arvion mukaisesti. Tämä ta-

so on kuitenkin aiheuttanut harmaita hiuksia sijoittajille, sillä indeksi ei millään tahdo 
jaksaa pysyä liukuvan keskiarvon yläpuolella. Indeksin ja MACD-histogrammin välille 

on syntynyt poikkeama, joka kertoo nousuhöyryjen hiipumisesta. Ilman iloisia uuti-
sia, on todennäköistä, että tämä indeksi testaa alla olevia tukitasoja (1950 ja 1900 
pistettä). Yläpuolella vastustasona on 2150 pistettä, jota kannattaa silmäillä, mikäli 

uutta elvytystä saadaan ja markkinat reagoivat siihen positiivisesti. 
 

Espanjan ja Italian indek-
sit nousivat teknisesti yli-
myydyiltä tasoiltaan reip-

paasti. Kovasta noususta 
huolimatta kokonaiskuva 

on melko synkkä, eikä 
suurella osalla sijoittajista 
ole syytä suuriin juhliin.  

Näitä indeksejä kannattaa 
sivusilmällä seurata, sillä 

niiden käytös antaa hyvää 
kuvaa markkinoiden pe-
loista ja toiveista. 
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Saksan DAX on ollut vahva ja jaksanut nousta lähelle tämän vuoden huippuja sa-

maan tapaan kuin USA:n isot indeksit. DAXin meno on hyytynyt sijoittajien odottaes-
sa perjantain uutisantia sekä EKP:n tulevan viikon aikaansaannoksia. Toistaiseksi 
helppo raha on tästäkin indeksistä niistett, ja on aika laskea rahoja. 
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USA:n pitkät korot (TLT) on antanut tukea loppukesän osakenousulle. Viimeisten päi-

vien aikaan TLT on kuitenkin noussut tukitasoltaan ponnistaen. Yhdistelmä, jossa sa-
manaikaisesti osakkeet ovat virittyneet korkealle tasolle, valtionlainojen arvostukset 

ovat nousseet ja arvometallit ovat nousseet, kertoo yksiselitteisesti, etteivät sijoitta-
jat tiedä mitä tuleman pitää.  
 

Samanaikaisesti osa sijoittajista 
odottaa uutta elvytystä ja nouse-

vaa inflaatiota ja toinen joukko 
on vahvasti deflaatiokerhossa.  
Molempia on helppoa ymmärtää. 

kun huomioidaan Euroopan ta-
louden heikkoakin heikompi tila, 

odotettua pehmeämpi talousdata 
USA:sta ja varjoon jäänyt Kiinan 
aivan nurkalla oleva mahalasku.  

Kuva ei ole ruusuinen, ja reaali-
talouden tila antaa hyvin vähän 

perusteita osakenousun jatkumi-
selle. Samalla heikko taloudentila 

antaa oikeutuksen lisäelvytyksel-
le. Älä siis soimaa itseäsi, mikäli 
sinusta tuntuu juuri nyt siltä, että 

olet pihalla sen suhteen mitä tu-
leman pitää. Niin ovat kaikki 

muutkin. 
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