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Jätä yleinen mielipide rahasta omaan ar-
voonsa. Se on luultavasti väärin. 
 
Demokraattisessa yhteiskunnassa tulee hel-
posti hyväksyneeksi yleisimmän mielipiteen 
vailla riittävää kritiikkiä. Ajattelemme, että 
kun valtasa ihmisistä sanoo jonkin asian 
olevan jollakin tavalla, niinhän se sitten var-
maankin on. Se, että enemmistö on 
oikeassa, on taottu kalloihimme jo kou-
luiässä. Jos 90% ihmisistä on jotakin mieltä, 
on jopa arveluttavaa asiallisesti kysyä, 
voivatko he olla väärässä. 
 
Kyllä he voivat. 
 
Nöyrä usko valtavirran mielipiteeseen valuu 
taloudelliseen elämäämme. Emme aino-
astaan kuuntele pankkiireita, sijoitusneuvo-
jia, asiantuntijoita ja ministereitä vaan myös 
valtavirran mielipidettä. 
 
Valtaosa ihmisistä saattaa olla oikeassa, 
mutta on todennäköistä, että he eivät 
kuitenkaan ole. Hankkiudu eroon siitä ta-
vasta, että uskot useimmin toistetun ajatuk-

sen olevan totta. "Korkotaso nousee pian." 
Onko se totta? Ehkä on, ehkä ei. Tee omat 
johtopäätöksesi. "Asuntojen hinnat 
nousevat aina." Niinkö? Älä nielaise sitä 
purematta. Tutki sitä. Älä anna yleisön päät-
tää puolestasi. 
 
Rahaan ja sijoittamiseen liittyy useita kil-
seitä, joita usein kuulee: Sijoita pitkälle ai-
kavälille ja hajauta. Älä koskaan ota velkaa. 
Paras sijoitus on maksaa luottokorttivelka 
pois. Kaikista omaisuuslajeista osakkeet 
ovat tarjonneet parhaan tuoton pitkällä ai-
kavälillä. 
 
Valtaosa ihmisistä uskoo kliseiden olevan 
kiisattomasti totta. On terveellistä havaita, 
että valtaosa ihmisistä ei ole rikkaita. Kai-
killa ihmisillä on mielipiteitä rahasta ja var-
sinkin toisten rahoista. Joskus voimakkaim-
mat mielipiteet rahasta kuulee ihmisiltä, 
joilla ei ole koskaan ollutkaan paljoa rahaa. 
 
Valtavirran mielipidettä on erityisen vaikea 
vastustaa, kun pohtii sitä, mihin sijoittaisi ja 
milloin. Monet muutoin järkevät ihmiset 
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nielevät valtavirran mieliiteitä maailman 
suunnasta, ja lopputulos on harvoin voito-
kas. 
 
Älä seuraa spekulatiivisia sijoitustrendejä, 
sillä usein paras aikaa ostaa omaisuusla-
jia on se, kun kukaan muu ei sitä tahdo 
ostaa. 
 
Kun kaikki muut kiljuvat "Myykää! Tahdon 
ostaa!" sinun tehtävästi on vastata heille 
"Mielelläni!". 
 
On vaikeaa ajatella "kyllä" kun muut ym-
pärilläsi sanovat "ei". Monet ihmiset 
huomaavat tämän olevan yksi vaikeam-
mista ongelmista taklata. Ympäristön 
mielipide on alati estämässä heitä te-
kemästä hyviä ratkaisuja. 
 
Yleistä mielipidettä vastaan on vaikea 
kinastella. Se on jopa hankalaa silloin, kun 
puhutaan asioista, jotka voidaan tarkistaa ja 
mitata. Se on vielä vaikeampaa, kun kyse 
on asioista, joita ei voida tarkasti mitata ja 
joiden taustalla on epävarmoja muuttujia. 
Lähes kaikki rahamaailman kysymykset 
ovat tämmöisiä. 
 
Paras lääke yleisen miepiteen painetta 
vastaan on yksinkertainen tietoisuus sen 
olemassaolosta ja lähes vastustamat-
tomasta voimasta. Kysy itseltäsi: "Olenko 
tekemässä tätä päätöstä siksi, että se on 
järkevää vai siksi, että valtavirta sanoo sen 
olevan järkevää?" 
 
Kiinnitä huomiota siihen, mitä yleisö tahtoo. 
Esimerkiksi talouskriisien aikaan yleisö tah-
too melkein aina kultaa. Synkkinä aikoina 
kullan hinnalla on taipumus nousta, koska 
sitä halutaan silloin. Tänä päivänä kulta ei 
varsinaisesti enää ole halpaa. 
 
Kuten olemme juuri käyneet läpi, tämä on 
juuri se aika, jolloin pitää olla kaikkein va-
rovaisimmillaan, jos aikoo lähteä samaan 
junaan. Yleisö voi olla oikeassa, mutta ehkä 
olisi pitänyt ostaa silloin, kun hinta oli alhais-
empi. 
 

Tämä ei tietenkään tarkoita, että on aina 
automaatisesti tehtävä se, mitä yleisö ei 
tee. Kyse on siitä, että mitään ei kannata 
tehdä vain siitä syystä, että kaikki muutkin 
tekevät niin. Mitä ikinä teetkin, tarkastele 
asiaa ensin kriittisesti itse. 
 
Yleisö ei ole aina väärässä, mutta on 
vaikeaa tehdä rahaa ostamalla omaisuusla-
jia, jota kaikki muutkin ostavat uskoen 
sokeasti sen tulevaan arvon nousemiseen. 
 
Vaikka valtavirta ei aina ja autommaattisesti 
ole väärässä, se on todennäköisemmin 
väärässä kuin oikeassa. Varo sijoittamasta 
heppoisin perustein sellaiseen, jota kaikki 
pitävät hyvänä sijoituksena. Tarkastele jo-
kaista tilannetta ensin itse ja tee omat joh-
topäätöksesi. 
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Moni on kiinnostunut USA:n asuntomarkki-

noista sijoitusmielessä nyt, kun asuntolama 

on lyönyt hintoja pohjaan. Etenkin Floridan 

asunnot ovat ulkomaisten sijoittajien suosi-

ossa. Moni meneekin paikan päälle ja näh-

tyään hyvän diilin tekee siitä tarjouksen. 

Asunto ostetaan ja vuokrataan, ja pian 

USA:sta saadaankin vuokratuottoa. Hip-

huraa! 

Mutta yleisin virhe on jo tapahtunut. Vaikka 

numerot näyttäisivätkin hyvältä (eivätkä tä-

män julkaisun kirjoittajat missään nimessä 

suosittele Floridaa tai muutakaan osavaltio-

ta), miksi riski kaiken häviämiselle on suu-

rempi kuin osaisi painajaisissaan kuvitella? 

Kyse on siitä, ettei ymmärretä Amerikan oi-

keuteen haastamisen kulttuuria. Tärkein 

sääntö on se, ettei omista USA:ssa mitään 

omissa nimissään. Kaikki kannattaa omis-

taa yhtiöissä tai trusteissa. 94% maailman 

kaikista oikeushaasteista tapahtuu USA:ssa 

ja korvausvaatimukset voivat olla tähtitie-

teellisiä suomalaisittain vaatimattoman kuu-

loisissa asioissa kuten vaikkapa siinä, että 

vuokralainen kompastui kotipihansa portais-

sa. 

Omaisuuden suojaamisen tärkein tukipi-

lari USA:ssa on se, että omaisuus omis-

tetaan yhtiössä tai trustissa. Tämä antaa 

kolmenlaista suojaa. 

1. Suojaat itseäsi omaisuuden tuottamalta 

vahingolta. Jos joudut vastuuseen josta-

kin vaikkapa kiinteistössäsi tapahtuvasta 

vahingosta, rajaat vahingon koskemaan 

vain yhtiön tai trustin omaisuutta. Jos esi-

merkiksi talosi tontti onkin kaavoitettu toi-
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senlaiselle talolle, vuokralaisesi satuttaa 

itsensä talossasi tai tontilta paljastuu jota-

kin, joka rikkoo ympäristölakia, ei kannata 

missään tapauksessa olla henkilökohtai-

sesti korvausvastuussa. 

2. Suojaat omaisuuttasi itsesi aiheuttamalta 

vahingolta. Jos esimerkiksi ajat autoa ja 

kolaroit vähänkään kovemmin koulubus-

siin, voit olla melko varma, että saat pe-

rääsi tukevan ryhmäkanteen. Koska 

omaisuutesi on yhtiössä tai trustissa, se 

ei teknisesti ottaen ole sinun omaisuutta-

si. Oikea yhtiömuoto puolestaan rajaa si-

nua koskevan vastuun yhtiön ulkopuolel-

le. Jos taas itse omistat paljon, olet to-

dennäköinen uhri haasteelle jo senkin 

vuoksi, että omaisuutesi on helpompi 

kaapata. Tätä on suomalaisen vaikea us-

koa todeksi, mutta niin se vain on. 

Toisaalta jos firmasi työntekijä kolaroi bus-

sin kanssa, kanne kohdistuu paitsi työnte-

kijääsi myös firmaasi. Miksi? Koska olet 

palkannut “epäpätevän kuljettajan” aja-

maan yhtiön ajoneuvoa. Sinun olisi pitä-

nyt olla tarkka.  

3. Suojaat omaisuutta muun omaisuuden 

aiheuttamalta vahingolta. Kyseessä on 

ns. cross liability. Jos kaikki sijoitusasun-

tosi ovat samassa yhtiössä ja yhdestä ta-

losta tulee suuri lasku perään, firman 

muukin omaisuus on vaarassa. Omaisuus 

kannattaa olla hajautettuna useaan 

yhtiöön. 

Laki, eri yhtiömuotojen antama suoja ja oi-

keuskäytännöt vaihtelevat osavaltiosta toi-

seen. Suosittelemme käymään ammatti-

laisten kanssa läpi yhtiömuodon tai trus-

tin perustamisen. Monet amerikkalaiset-

kaan eivät tätä asiaa pidä tärkeänä, mutta 

kokemuksemme mukaan kaikki vähänkin 

ammattimaisesti omaisuuttaan hoitavat ih-

miset eivät tekisi sitä millään muulla tavalla. 

Vain amatöörit omistavat omaisuutta omis-

sa nimissään.  

Nyrkkisääntö on se, että vuokraustoimin-

nassa sopivin yhtiömuoto on joko LLC tai 

LP osavaltiosta riippuen. Vastaavasti osta ja 

myy -tyyppiset sijoitukset kannattaa tehdä 

mieluiten korporaatiossa. Syy tähän löytyy 

liittovaltion verotuksesta ja eri yhtiömuotojen 

antamasta omaisuussuojasta. 

Jos omaisuus on jo tullut hankittua omiin 

nimiin, sen saa tietyin ehdoin siirrettyä yhti-

öön (ns. quit claim). Kyseessä on paljon pa-

perityötä vaativa toimenpide, jonka hoitaa 

varmimmin puolestasi asiansa osaava juris-

ti. 

USA:ssa omissa nimissä oleva omaisuus 

on vain valtava onnettomuus, joka odottaa 

tapahtumistaan. Ole siis tarkkana kun hyö-

dynnät uusia ja vielä itselle vieraita mahdol-

lisuuksia. 
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Osakemarkkinat ovat jatkaneet vahvoina alkaneena vuonna, kuten arvailimmekin tapah-

tuvan joulukuun ViikkoRahan markkinanurkkauksessa. Helsingin OMXH25-indeksi on 

jaksanut kivuta vuoden 2012 huippujen yläpuolelle, mutta on vielä selvästi vuoden 2011 

huippujen alapuolella. Viikkokuvaajan trendi on selväsi nouseva ja marraskuusta alkanut 

voimakas nousuliike on tuonut indeksin pistelukuun yli 15 prosentin lisäyksen. 

Päiväkuvaajasta näemme kuinka nousuliike on pysähtynyt heinäkuussa 2011 syntyneen 

aukon eli gapin tasolle, josta OMXH 25 on vetäytynyt alapuolella olevalle tukitasolle ja 

testannut sitä toistaiseksi menestyksekkäästi. Nousevan trendin tunnuspiirre on tuki-

tasojen pitäminen ja vastustasojen murtuminen muutaman yrityksen jälkeen.  
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Liike marraskuun tukitasolta on ollut erittäin voimakas, ja indeksi on venynyt tasolle, joka 

saa mietteliääksi. Kuvaajan alaosassa olevat MACD-viivat ovat leikanneet ja laskevat ja 

histogrammi on painunut punaiselle. Tämä tarkoittaa nousuvoiman hiipumista. Mikään 

liike ei jatku loputtomasti ilman korjausta. On luonnollista, että indeksi vetää henkeä ja 

nykyisiä arvostustasoja arvioidaan teknisten signaalien lisäksi yritysten tuloskuntoa sekä 

tulevaisuuden näkymiä vasten. 

 

OMXH25-indeksi on jättänyt taakseen avoimia aukkoja, joita on hyvä pitää silmällä, sillä 

niillä on tapana tulla täytetyiksi. Mikäli nykyinen tukitaso antaa periksi, on alapuolen auk-

ko suurella todennäköisyydellä pelissä mukana hyvin pian. Mikäli indeksi nousee viimeai-

kaisen huipun tuntumaan tai sen yläpuolelle, on olemassa vaara, että indeksin ja MACD-

histogrammin välille syntyy poikkeama. Tämä tarkoittaa sitä, että indeksi tekee uuden 

huipun aikaisempaa liikettä pienemmällä voimalla. Tämä on merkki siitä, että liike alkaa 

olla lopuillaan ja todennäköisyys vahvempaan korjaukseen kasvaa voimakkaasti. 

Toistaiseksi nouseva trendi on kuitenkin voimissaan. Nyt on aika miettiä omaa riskienhal-

lintaa ja sitä miten aikoo kotiuttaa ja suojata voittojaan. Jokaisen sijoitussuunnitelma sekä 

riskinsietokyky ovat yksilöllisiä, mutta ilman etukäteissuunnittelua on vaarana päätyä aje-

lehtimaan kaarnalaivan tavoin nopeasti muuttuvien sijoitusmarkkinoiden aallokkoon. 

 

Tällä kertaa katselemme USA:n osakemarkkinoita  Russell 3000 -indeksin antaman ku-

van kautta. 3000 osaketta sisältävä indeksi on kivunnut lähes vuoden 2007 huippujen ta-

solle. Sijoittaja voi tässä kohden miettiä sitä, ovatko tulevaisuuden odotukset talouskas-

vun suhteen USA:ssa sekä Euroopassa yhtä vahvat kuin vuoden 2007 aikaan. On kuiten-

kin hyvä muistaa, että reilun viiden vuoden aikana inflaatio sekä vastapainettu raha vaike-
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uttavat vuoden 2007 lukujen vertaamista tämän päivän lukuihin.  Käydään tämä esimer-

kin valossa läpi. Mikäli yritys on tehnyt vuonna 2007 $5 osakekohtaisen tuloksen ja toimi-

alan vallitseva P/E sattuisi olemaan 10, osakkeen hinta olisi $50. Mikäli viiden vuoden 

keski-inflaatio olisi ollut esimerkissämme 3 prosenttia vuodessa, tulisi osakekohtaisen tu-

loksen nyt olla $5,8 jotta se olisi ostovoimaltaan sama kuin vuonna 2007. Mikäli toimialan 

P/E kerroin olisi pysynyt samana kuin vuonna 2007, tulisi osakkeen hinnan olla nyt $58 

eli 16 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2007. Tämä on hyvin yksinkertaistettu esimerkki, 

mutta auttaa osaltaan ymmärtämään inflaation vaikutusta osakemarkkinoihin. 

 

Russell 3000 -indeksin osakkeiden 20 päivän uusien huippujen lukumäärää kuvaava NH-

NL -indeksi on pysytellyt vahvana koko nousun ajan. Toistaiseksi näkyvissä ei ole selvää 

divergenssiä, joka antaisi suoria viitteitä trendin heikkenemisestä. Nousuliikkeen jatkues-

sa on hyödyllistä seurata, kuinka suuri joukko indeksin osakkeista jaksaa tehdä uusia 

huippuja. Tyypillisesti trendin edetessä liikkeeseen osallistuvien osakkeiden määrä las-

kee aivan kuten maraton juoksun edetessä osa juoksijoista väsähtää ja jättää juoksun 

kesken. Mikäli uusien 20 päivän pohjien määrä alkaa kasvaa, on trendi suuressa vaaras-

sa. Toistaiseksi näin ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut. 

 

VIX-indeksi kuvastaa markkinavolatiliteettia eli käytännössä sitä kuinka paljon sijoittajat 

pelkäävät. Tällä hetkellä pelko on halpaa ja hyvänolon tunne näyttää vallanneen sijoitta-

jat. Pelkoindeksillä on erittäin vahva taipumus täyttää aukkonsa. Indeksissä on kaksi auk-

koa, jotka tulevat suurella todennäköisyydellä mukaan peliin. VIX:in noustessa osake-
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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. 
 
Charts produced by FreeStockCharts, TC2000 and StockFinder® which are registered 
trademarks of Worden Brothers, Inc., Five Oaks Office Park, 4905 Pine Cone Drive, Dur-
ham, NC 27707. Ph. (800) 776-4940 or (919) 408-0542. www.Worden.com”. 
 
Lukijakommentit ja kysymykset   matias@viikkoraha.info 
ViikkoRahan tilaukseen liittyvät asiat  asiakaspalvelu@viikkoraha.info 
Sähköpostiosoitteen muutos   asiakaspavelu@viikkoraha.info 

markkinat useimmiten laskevat. On siis hyvin todennäköistä, että tulemme näkemään lä-

hipäivinä tai -viikkoina näiden aukkojen täyttymisen, joka aiheuttanee osasijoittajille ma-

hanpuruja. 

 

Nykyinen markkinaympäristö ei anna tilaa sijoittajalle helppoon elämään. Tällä hetkellä 

sijoittajien luottamus on korkealla, joka aina vaaranmerkki.  Markkinakäänteet tapahtuvat 

aina silloin, kun kaikki ovat samalla puolella venettä. Pidä huolta rahoistasi ja tee hyviä 

sijoituspäätöksiä.  
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