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Kaikki vaurastuminen alkaa yksittäisestä 

eurosta. Pyöreä kolikko, jossa on pienin ko-

konainen numero ja kuvioita, ei vaikuta ko-

vin tärkeältä. Inflaatio syö sen arvoa päivä 

päivältä. Mitä sitten, jos sen tuhlaa tai 

hävittää? 

 

Mutta hetkinen. Voisiko tämä petollisen 

yksinkertaisen näköinen kolikko olla sitten-

kin muuta kuin miltä se näyttää? Yksi asia 

ainakin on varmaa. Se, miten ajattelet ra-

hasta, ratkaisee paljon. Se ratkaisee, elätkö 

pidemmän päälle niukkuudessa vai 

runsaudessa. 

 

Oman taloutensa ohjaksiin tarttunut ihminen 

suhtautuu rahaan eri tavalla kuin tavallinen 

kansalainen. Hän ei näe rahaa kulutetta-

vana eurona vaan siemenenä. Se on sie-

men, josta voi kasvaa hedelmätarhoja. 

Kuten sanonta kuuluu: "Jokainen voi las-

kea, kuinka monta siementä on omenassa, 

mutta kukaan ei voi laskea, montako 

omenaa on siemenessä." Ne hedelmätar-

hat, joita eurosiemenilläsi kasvatat, voivat 

tarjota vähintään elinikäisen taloudellisen 

turvan ja parhaimmillaan taloudellisen riip-

pumattomuuden eli tilanteen, jossa työstä 

riippumattomat tulosi ylittävät elinkulusi. Se 

antaa vaihtoehtoja. Suunnattomasti 

vaihtoehtoja. Sellaisia vaihtoehtoja, joista 

valtaosa vain unelmoi kotisohvalla lauantai-

iltaisin.  

 

Jokainen euro on siemen. Rahapuun voi 

kasvattaa jo eurolla päivässä. Olisiko sinulla 

siihen varaa?  

 

Jos rahaa haaskaa, tuhoaa samalla mah-

dollisuuden sen tuomiin hedelmätarhoihin. 

Puut eivät kasva metsiksi, jos ne leikataan 
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tyvestä pois. Eivätkä varsinkaan, jos sie-

meniä ei koskaan kylvettykään.  

 

Joten kuinka paljon näiden pienten sie-

menien arvo sitten on? Se riippuu kolmesta 

asiasta: eurojen määrästä, tuotosta ja 

ajasta. Kuinka kauan kestää kasvattaa 

yhdestä eurosta miljoona euroa? Jos si-

joitamme vain yhden euron ja annamme 

sen kasvaa, kauanko kestää, että siitä tulee 

miljoona?  

 

0% tuotolla: Ei koskaan 

10% tuotolla: 145 vuotta.  

15% tuotolla: 99 vuotta. 

20% tuotolla: 75 vuotta.  

 

Jos nyt et ole suunnitellut eläväsi 99-145 

vuotta, voit silti huokaista helpotuksesta. 

Nimittäin voidaan sijoittaa myös euro 

päivässä. Kolmekymppiä kuussa. Kyllä sinä 

siihen pystyt. Kuinka pian euro päivässä 

kasvaa miljoonaksi? 

 

10% tuotolla: 56 vuotta. 

15% tuotolla: 40 vuotta. 

20% tuotolla: 32 vuotta.  

 

Jos sijoittaa euron päivässä ja saisi sille 

20% tuoton vuosittain, 66 vuoden kuluttua 

olisi kasassa tuhat miljoonaa eli miljardi eu-

roa. Siis 1,000,000,000 euroa! 

 

Joka kerta siis, kun sijoitat korkoa korolle -

periaatteella (saatu tuotto sijoitetaan edel-

leen), kasvatat hedelmätarhoja, joiden 

suuruutta kukaan ei voi arvioida. Tämän 

pitäisi muuttaa asennoitumistasi rahaan ja 

sijoittamiseen, jos olet pitänyt sitä turhana 

tai jos kuvittelet, ettei sinulla ole varaa sijoit-

taa. Kenties asian laita onkin niin, ettei ole 

varaa olla sijoittamatta. Mitä enemmän, sitä 

parempi. Mitä enemmän, sitä nopeammin. 

Kuinka monta siementä olet valmis sijoitta-

maan päivässä saadaksesi sen 

taloudellisen turvan tai riippumattomuuden, 

jota tavoittelet?  

 

Säästä ja sijoita. Se voi olla tylsää. Se voi 

olla vaikeaa. Ei haitaa. Tee se. Tee muutkin 

asiat, jotka tahdot tehdä, mutta tee tämä 

ensin.  

 

Vetkuttelu sijoittamisen aloittamisen kanssa 

on kallista. Otetaan kuvitteellinen esimerkki, 

että sijoittaisit jopa 200 euroa kuukaudessa 

eli noin 7 euroa päivässä 20 vuoden ajan ja 

saisit kuvitellun 20% vuosituoton sijoituksel-

lesi. Jos et aloitakaan tänä vuonna vaan 

ensi vuonna, sijoitatkin 20 vuoden sijaan 

vain 19 vuotta. Silloin lopputulos on noin 

116,000 euroa pienempi kuin mitä sinulla 

olisi ollut, jos olisit päättänyt aloittaa heti. 

Toisin sanoen vetkuttelu maksoi 116,000! 

Jokaista 365 päivää kohden, jolloin hillosit 

päätöstä aloittaa, vetkuttelu maksoi sinulle 

noin 13 euroa tunti vuorokauden jokaisena 

24 tuntina. Myös silloin, kun nukuit. 8-

tuntisiksi työpäiviksi muutettuna menetetty 

tuntiansio olisi 39 euroa tunnissa. 

Vetkuttelusta.  

 

Älä siis venyttele päätöstä aloittaa. Aloita 

pienellä, ota selvää asioista ja kuuntele 

itseäsi taitavampia ihmisiä. Huomaat että 

rahasta ja sijoittamisesta voikin tulla ki-

innostavaa. Olemme lukuisten tosielämän 

tapausten kautta nähneet läheltä, kuinka 

tavalliset perheet muuttavat elämänsä ja 

taloutensa uuteen uskoon. On yksinker-

taisesti helpompi olla, kun eurojen puute ei 

vie huomiota oikeasti tärkeiltä asioita.  
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Maailma on rakennettu niin, että se romah-

telee aika ajoin. Miksi näin on? Kuinka ta-

louskriisit kehittyvät? Ja ennen kaikkea, 

miksi emme opi romahdusten historiasta? 

Standardimalli tapahtumien kululle kohti ta-

louskriisiä on se, että sokki johtaa ensin ta-

loudelliseen kasvuun ja muuntuu sitten boo-

miksi. Kehittyy euforia, jonka jälkeen omai-

suuslajien hinnat eivät enää nousekaan. 

Kriisi alkaa todennäköisesti siitä, kun omai-

suuslajien hinnat alkavat laskea. Tämä sykli 

on täysin luonnollinen säännöllisyyksineen. 

Paniikki on mahdollinen ja sitä voi seurata 

romahdus. 

Rationaalisen yksilön teoriaa olettaa, että 

sijoittajien odotukset vaihtelevat enemmän 

tai vähemmän äkkinäisesti vastauksena 

sokkeihin, ja että sijoittajat välittömästi nä-

kevät jokaisen sokin pitkäaikaiset vaikutuk-

set trendiarvoihin kussakin omaisuuslajissa. 

Historian valossa näyttää kuitenkin siltä, et-

tä sijoittajien odotukset muuttuvat joskus 

nopeasti ja joskus hitaasti, joskus eri aikaan 

ja joskus samanaikaisesti. Sen vuoksi ny-

kyiset ennustukset arvoista kaukaisessa tu-

levaisuudessa vaihtelevat aiemmista arvi-

oista. 

Rationaalisen yksilön teoria on ongelmalli-

nen markkinoiden massapsykologian kan-

nalta, koska oletetaan, että ihminen ja ih-

misjoukko käyttäytyvät ennustettavasti. Mut-

ta ihminen ei tottele paineessa luonnonlake-

ja. Vesi tietysti kiehuu 100 asteessa tietyssä 

paineessa ja jo alemmassakin lämpötilassa, 

kun painetta lisätään. Ihmisjoukolle kun li-

sää painetta, ei tiedä mitä vielä tapahtuu. 

Oleellista on se, että muuttuvat odotukset 

luottamuksesta pessimismiin ovat se sie-

men, josta epävarmuus syntyy - varsinkin 

luottomarkkinoille. 
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Finanssikriisi ei aina ole helposti mitattavis-

sa oleva ilmiö. Sijoittajat voivat tulla varovai-

siksi, kun jotkut mittarit heittelevät suuresti 

pitkän ajan keskimääräisistä arvoista. Näitä 

voivat olla esimerkiksi keskuspankkien kul-

tavarantojen suhde, velan ja pääoman suh-

de yrityksillä ja yksityisillä, valtion ulkomais-

ten velkojen maksuerien ja viennin suhde, 

osakkeiden P/E-luvut tai asuntojen vuokra-

tuotto. 

 

Kriisin ajankohta vaihtelee. Paniikki ja ro-

mahdus eivät välttämättä tule heti. Ne voi-

vat tulla parissa viikossa tai ilmetä vasta 

useiden vuosien kuluttua siitä, kun tunkki on 

heitetty kaivoon. Samoin kriisi voi olla jatku-

vaa tai se voi oskilloida omassa rytmissään. 

Esimerkiksi Argentinalla oli 1990-luvun lo-

pulla ja vuonna 2000 pitkittynyt kriisi, kun-

nes sen valuutta romahti tammikuussa 

2001.  

Kuka on syyllinen, kun kriisi syntyy? Se vä-

hän riippuu, miten asiaa ajattelee. Kuvitel-

laanpa, että meillä on herra A, jolla on kä-

dessään turska. Hän heittää sen herra B:lle, 

joka heittää sen rouva C:lle, joka heittää 

sen edelleen. Lopulta turska päätyy herra 

Y:n käsiin, joka läiskäisee sen äkkiä rouva 

Z:n kasvoille, jolloin kala läpsähtää ja suo-

mut lentävät. Herra A oli alkuperäinen syy ja 

herra Y akuutti syy. 

Alkuperäinen syy on useimmiten luottokan-

nan kasvu ja keinotekoisen alhainen korko-

taso. Akuutti syy on mikä tahansa triviaali 

tapahtuma, joka vie markkinoiden luotta-

muksen, mistä syntyy myyntipaniikki. Hinnat 

laskevat. Odotukset muuttuvat. Sikäli, kun 

on käytetty lainattua rahaa, ongelmat muut-

tuvat yhä kiperimmiksi. Tyypillisesti pari sa-

laliittoteoriaakin tulee kehiin. Sitten aletaan 

syyttää jotakin. Noitavainon kohteena ovat 

usein markkinatalous, ulkomaalaiset tai mo-

lemmat. 

Luottokannan kasvu on silti hyvin selittävä 

alkuperäinen tekijä. Kun hedge-rahasto 
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LTCM meni nurin 1998, USA:n keskuspankki Fed tuli hätiin. Ellei LTCM:ää olisi pelastettu 

ja likviditeettiä voimakkaasti kasvatettu, 2000-vuonna puhjennut Nasdaqin kupla ei olisi 

ehkä alunperin lähtenyt niin lapasesta. Kun se kupla puhkesi, markkinoille lisättiin likvidi-

teettiä, jolloin asuntomopo puolestaan karkasi käsistä. Kun tämäkin ongelma kaatui syliin, 

yksityinen velka siirrettiin valtioiden taseisiin. Kuka pelastaa valtiot – tai paremminkin, ku-
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ka pelastaa kansan valtiolta ja keskuspank-

ilta? 

Tämä kirjoitus osoittaa luottokannan merki-

tystä eikä yksityiskohtaista tapahtumien ku-

vausta. Alkuperäinen syy on monesti yliku-

luttaminen ja likviditeetin liiallinen kasvu. On 

tietenkin helppoa syyttää vain ylivelkaantu-

neen maan hallitusta, joka on akuutti syy. 

Alkuperäinen syy (causa prima) , joka löytyy 

läheltä rahapolitiikan vallan kahvaa keskus-

pankista, saa harvoin huomiota.  

Talletuspaot pankeista alkavat aina pienistä 

tallettajista. Sen sijaan osakeromahdukset 

alkavat yleensä siitä, kun isot raha myy 

osuuksiaan. Tähän kuuluvat sisäpiirisijoitta-

jat ja instituutiosijoittajat kuten rahastot, elä-

keyhtiöt tai vakuutusyhtiöt. Romahdus on 

lopulta jonkin omaisuuslajin hinnan voima-

kas lasku tai kenties tärkeän instituution 

konkurssi. Paniikin huipussa sanotaan aina, 

että rahaa ei ole saatavilla. Vastaavasti ma-

nian aikana raha tuntuu aina ilmaiselta ja 

sitä saa mistä vain. Rahan saatavuus ker-

tookin osaltaan siitä, missä vaiheessa sykliä 

ollaan. 

Taloudellisen kasvun ja omaisuuslajien hin-

tojen nousun välillä on olemassa voimakas 

korrelaatio. Myös käänteisesti tilanne on sa-

ma eli talouden supistumisen ja omaisuus-

lajien hintojen laskun välillä on voimakas 

korrelaatio. Taloustieteen perinteisissä oppi-

kirjoissa kysymys yleensä kuuluu näin: On-

ko dominoiva vaikutus niin että omaisuusla-

jien hintojen nousu johtaa talouden kasvuun 

vai johtaako nimenomaan talouden kasvu 

omaisuuslajien hintojen nousuun? 

 

Omaisuuslajikuplat, ainakin suuret sellaiset, 

ovat melkein aina kytköksissä taloudelliseen 

euforiaan. Samoin kuplien puhkeaminen on 

usein kytköksissä finanssi-instituutioiden 
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kaatumiseen, toisinaan laajamittaiseen sel-

laiseen. Näiden instituutioiden toimintahäiri-

öt sitten häiritsevät luotonantokanavia, jotka 

puolestaan johtavat kohti talouden supistu-

mista. 

 

Ylivelkaantuneissa yhteiskunnissa jokainen 

häviää, mutta vähän eri aikaan. Inflaatio ja 

liiallinen velkaantuminen ovat tietysti omi-

aan johtamaan volatiliteettiin markkinoilla ja 

omaisuuslajien kuplien syntymiseen. Ongel-

ma on se, että omaisuuden pyyhkiytyminen 

tapahtuu epätasaisesti. Tyypillisesti keski-

luokka kärsii niistä aina muita enemmän. 

Kyse on enemmänkin siitä, että raha siirtyy 

taskusta toiseen. Inflaatiolla on taipumus 

yleisesti ottaen lisätä tulo- ja varallisuusero-

ja. 

 

Rahamäärän lisääminen voi ajoittain aiheut-

taa nousupaineita ruoan ja energian hintoi-

hin, mikä tietysti haittaa pienituloisia kotita-

louksia enemmän kuin suurituloisia kotita-

louksia. Sosiaaliset jännitteet nousevat, mi-

kä demokratiassa johtaa siihen, että korkea-

tuloisia ja varakkaita verotetaan aiempaa 

kovemmin. Yhteiskunnassa, jossa verot ja 

inflaatio ovat korkealla, ei pieni ihminen juuri 

vaurastu. On jatkettava niiden äänestämis-

tä, jotka ongelman alunperin loivatkin. Niin 

kuin aina, suunnitelmatalouden hinnanmak-

sajat ovat pienituloiset kansalaiset. Ironista 

on tietenkin se, että he ovat juuri se kan-

saosa, joka tyypillisesti äänestää suunnitel-

matalouden puolesta.  

 

On tärkeää ymmärtää, että varallisuutta voi 

hävitä paitsi siksi, että omaisuuslajin arvo 

laskee, myös siksi että valuutan arvo laskee 

tai näiden yhdistelmänä. Valuuttakriisit ovat 

sikäli erityislaatuisia, että yleensä niiden voi-

makkuudet tulevat jopa ääripessimisteille 

yllätyksenä. Esimeriksi Aasian valuuttakrii-

sissä 1990-luvun lopulla kukaan ei arvan-

nut, miten voimakkaasti tiettyjen valuuttojen 

arvot (ja siten niissä valuutoissa noteerattu-

jen omaisuuslajien arvot) romahtaisivat. 

 

Sijoittajan kannattaa myös hahmottaa, että 

inflaatio ja deflaatio eivät ole toisensa pois-

sulkevia ilmiöitä. Toisaalla hinnat voivat 

nousta samaan aikaan, kun ne toisaalla las-

kevat. Tämä tekee elämän sijoittajille verrat-

tain hankalaksi. Markkinatalous on riittävän 

arvaamaton jo sellaisenaankin, mutta valti-

ollisten tahojen interventiot tekevät ennusta-

misesta käytännössä mahdotonta.  

 

Se kuitenkin on varmaa, että talouskriisejä 

tulee aina olemaan eikä ihminen lopulta voi 

taloussysteemiä, oli se millainen hyvänsä, 

täysin hallita. Se on lähtökohtaisesti hallitse-

maton luomus, joka toimii parhaiten silloin, 

kun sen toimintaan ei liikaa puututa.  

 

Sijoittajien on hyvä ymmärtää tämä, kun he 

pohtivat allokaatiotaan. Sijoittajan onnistu-

mista parhaiten ennustava malli lienee 

omaisuuden allokaatio. Suosittelemme si-

joittajia varautumaan kaikenlaiseen säähän 

markkinoilla nyt, kun sijoitusympäristö on 

pitkittyneesti vääristynyt. 
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Menestyksekäs pitkäjänteinen toiminta sijoi-
tusmarkkinoilla vaatii järjestelmällistä toi-
mintaa ja markkinoiden dynamiikan ymmär-
rystä. Meidän on toimittava tunnelmien tulk-
kina ja pyrittävä tunnistamaan syklisen kier-
tokulun vaiheita. Markkinoiden syklit ja sen 
tunnetilat toistuvat kerta toisensa jälkeen 
aivan kuten kevät tulee talven jälkeen ja 
kypsyy kesäksi vain kääntyäkseen syksyn 
kautta uuteen talveen.  
 
Tunnusomaista on se, että juuri silloin, kun 
taloudelliset riskit ovat suurimmillaan ja 
tuotto-odotus pienimmillään, sijoittajien suu-
ret rivit ovat luottavaisimmillaan ja hekin, 
jotka eivät sijoittamisesta suuremmalti ole 
olleet kiinnostuneita, alkavat kiinnostuta si-
joittamisesta ja tulevat markkinoille. Eufori-
an aikaan luottamus on suuri ja usko sijoi-
tustulevaisuuteen vahva. Juuri tämän on-
nellisuushuuman takia huippujen muodostu-
minen voi kestää yllättävän kauan. Ollaan 
siinä uskossa, että markkinat tulevat vielä 
nousemaan ja pienet notkahdukset tarjoa-
vat hyvän ostopaikan.  
 
Syklien pohjat rakentuvat tummien tuntei-
den synkkään sydänalaan. Pelon ja paniikin 
jälkeen mitta on tullut täyteen ja omistukset 
päätetään myydä. Aikaisempien voittojen 

sulaminen ja muuttuminen tappioiksi la-
maannuttavat ja masentavat. Kiinnostus si-
joittamista kohtaan katoaa ja kauhtuneen 
villasukan paikkaaminenkin tuntuu mielen-
kiintoisemmalta ja tärkeämmältä kuin mark-
kinoiden seuraaminen. Selkäsaunan haavat 
polttelevat ja pelko pitää poissa markkinoilta 
juuri silloin kun riski sijoittaa on pienimmil-
lään ja tuottomahdollisuudet ovat suurimmil-
laan. Pohjien rakentuminen on yleensä no-
peampi ja väkivaltaisempi tapahtuma kuin 
huipunmuodostus. Lasku loppuu hyvin 
usein paniikkimyyntiin eli jonkin sortin purjo-
pisteeseen, jossa ne viimeisimmätkin heik-
komahaiset myyvät omistuksensa hintaan 
katsomatta.  
 
Sykli kääntyy ja alkanutta nousua epäillään. 
Sen kuitenkin jatkuessa sijoituksistaan kiin-
ni pitäneet alkavat kokea helpotusta. Edelli-
sen syklin loppuvaiheessa sijoituksensa os-
taneet odottavat, että pääsevät omilleen, 
jotta voivat luopua sijoituksistaan ilman tap-
pioita. Pian kuitenkin optimismi alkaa palata 
sijoittajien keskuuteen ja sykli voi alkaa 
alusta.  
 
Siellä missä on iloinen euforia, on suuri 
vaara, kun taas siellä missä pelätään ja pa-
niikkia, piilee valtava mahdollisuus.  
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Markkinanurkkaus  

Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden indeksi OMXH25 on tehnyt aiempien epäilyjem-

me mukaisen negatiivisen divergenssi hintakuvaajan ja liikkeen voimaa kuvaavan 

MACD-histogrammin välille (kuvaajan alalaita). Se on merkki vauhdin hyytymisestä ja 

useimmiten tästä seuraa joko trendin käänne tai ikävähkö korjausliike. OMXH25 on kuin 

oppikirjaesimerkki divergenssin synnystä ja siitä, kuinka tämä taittaa markkinat laskuun. 

Lasku ei ole useinkaan ole suoraviivaista, vaan voimakkaiden laskujen jälkeen indeksi 

yrittää ylöspäin, mutta se harvoin jatkaa takaisin edelliselle huipulle vaan uupuu ennen 

sitä ja kääntyy jälleen alaspäin. Tällä tavoin laskevien huippujen sarja saa alkunsa. 

OMXH25:n kuvaajassa on 20. ja 21. päivän välissä nähtävissä pieni aukko, joka toden-

näköisesti tulee täytettyä tai ainakin testattua ennen mahdollista liikkeen jatkumista 

alemmille tasoille.  

 

Saksan DAX-indeksi on tehnyt todella vaarallisen näköisen tupladivergenssin viikko- ja 

päiväkuvaajaan, minkä jälkeen menohalut ovatkin hyytyneet. Edelleen DAX on kuitenkin 

pysytellyt 7400 pisteen tukitason yläpuolella. Tämän alitus voisi helposti tuoda 7000 pis-

teen tason uudelleen mukaan peleihin. Toistaiseksi DAX on pienen pudottelun jälkeen 
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jäänyt poikittaisliikkeeseen. 
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Italian (MIB) ja Espanjan (IBEX) indeksit 

ovat johtaneet liikettä alemmille tasoille. Ita-

lian MIB on murtautunut lippukuviosta alas-

päin ja suunnannut kohti 200 päivän liuku-

vaa keskiarvoa, joka on turkoosina kuvassa. 

Espanjan IBEX on edelleen poikittaisliik-

keessä aivan 200 päivän liukuvan keskiar-

von yläpuolella. Tämä aiheuttaa varmasti 

useille sijoittajille vakavaa pohdintaa tule-

vien kuukausien kehityssuunnasta.  

 

USA:n S&P 500 -indeksiä seuraava SPY 

(ETF) teki ikävähkön näköisen syöksyliik-

keen tiistaina 19. päivän uuden huipun jäl-

keen. Seuraavat päivät näyttävät, pyrkiikö 

SPY takaisin kohti yläpuolen vastustasoa 

vai onko luvassa alapuolen tukitason kolkut-

telua. Tukitason pettäminen antaisi meille 

yhdeksi tavoitetasoksi alapuolella olevan 

avoimen aukon. Kokonaisuudessaan nou-

suliike on venynyt ajallisesti jo melko iäk-

kääksi, joten tässä kohden sijoittajan kan-

nattaa ehdottomasti suojata voittojaan sekä 

pääomiaan. Tappioiden riski on suurempi 

kuin lyhyen aikavälin merkittävien voittojen. 

 

Suurta kuvaa katsottaessa USA:n osake-

markkinat kertovat tarinaa, joka vakavoittaa. 

Nousu vuoden 2009 pohjilta on tarjonnut 

useita paikkoja hypätä kyytiin junaan. Indek-

si on noussut yli 100 prosenttia. Tämä ei 

tarkoita, etteikö indeksi voisi nousta vaikka 

10 tai 20 prosenttia vielä ennen suurempaa 

trendikäännettä ja etteikö nykyinen pieni vä-

rinä olisikin vain lepoa tai pienempi korjaus-

liike. Saatavilla oleva tuotto kannattaa kui-

tenkin suhteuttaa riskiin ja jo saatuun tuot-

toon. Kuinka paljon lisää olisi saatavilla ja 

milloin on riittävästi? Kuinka suuren riskin 

haluan ottaa seuraavan 10 prosentin saa-

miseksi? 20 prosentin tappioriskin? Tuskin 

vain.  

 

Yksittäisistä sijoitusajatuksista kullan hinnan 

suhde kultakaivososakkeiden arvostuksiin 

saa meidät mietteliäiksi. Kaivososakkeet 

ovat menestyneet suhteellisesti kullan hin-

taan nähden eritäin heikosti. Hintoihin on 

laskettu sisään jo paljon huonoja uutisia ja 

tulevaisuudennäkymiä. Jossain vaiheessa 

tämän kaltaisilla divergensseillä on tapana 

korjaantua. Monilla mittareilla mitattuna kai-

vosyhtiöt ovat houkuttelevasti arvostettuja 

tällä hetkellä. Pelkästi lopputuotteen ja tuot-

tajan välinen kuilu saa ideoita päähän. Tätä 

voi hyödyntää esimerkiksi ostamalla kulta-

kaivosyhtiö ETF:ää (GDX) tai tekemällä pari

-treidin ostamalla GDX:ää ja shorttaamalla 

samalla summalla kulta ETF:ää eli GLD:tä.  
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Arvometallit ovat saaneet kylmää kyytiä vii-

meisen viikon aikana. Tämä yhdistettynä 

muihin tiedonjyväsiin saa meidät sijoittajina 

erityisen pohdiskeleviksi. Loppuvuonna ja 

tämän vuoden ensimmäisten kuukausien 

aikana suurista hedge-rahastoista on kotiu-

tettu paljon sijoituksia, eli sijoittajat ovat il-

moittaneet haluavansa irtautua rahastoista. 

Useimmissa rahastoissa ilmoitus tulee an-

taa kuukautta tai jopa kolmea kuukautta en-

nen, jotta positioita voidaan muokata ja ra-

haa irrottaa. Tällä hetkellä hedge-rahastojen 

sijoitusstrategioita seuraava indeksi osoit-

taa, että näin paljon osakkeiden nousun 

puolesta uskovia positioita ei ole ollut ker-

taakaan sitten vuoden 2007 huipun. Sa-

manaikaisesti kullan osuus hedge-

rahastojen sijoituksissa on laskenut merkit-

tävän alas. Hedge-rahastot käyttävät ylei-

sesti sijoitustoiminnassaan lainarahaa mel-

ko runsaasti, jolloin väärässä oleminen voi 

aiheuttaa tarpeen likvidoida nopeasti huo-

mattavan suuren osan sijoituksista. Mikäli 

useat rahastot ovat samoissa positioissa, 

likvidointi leviää helposti kulovalkean tavoin 

aiheuttaen eri omaisuuslajien välisen korre-

laation kasvun. Tähän liittyy usein kaikkein 

vihatuimpien eli eniten lyhyeksi myytyjen 

(short) osakkeiden voimakas nousu, koska 

positioita suljetaan kaikkialta, myös shor-

teista.  

 

Tällaiset massalikvidoinnit aiheuttavat suu-

ria ja väkivaltaisia liikkeitä, joita olemme 

nähneet viimeisten vuosien aikaan useita. 

Emme ennusta tällaisen olevan juuri tulol-

laan, mutta olemme huolissamme systeemi-

sistä riskeistä, joita likviditeettiriski juuri on. 

Silmiinpistävää on se, kuinka paljon suuret 

välittäjät (Prime-Brokers), joita on 22 kpl 

USA:ssa, ovat lainanneet rahaa USA:n kes-

kuspankin hätävara likviditeetti-ikkunasta. 

Tyypillistä on lainata suuria summia juuri 

kvartaalin vaihteessa, sillä nämä lainat eivät 

näy yhtiöiden taseissa. Tällä tavoin saa-

daan peukaloitua velkaantuneisuusastetta 

alemmaksi. Nyt ei kuitenkaan ole kvartaalin 

vaihde. Voiko olla niin, että järjestelmän lik-

viditeetti on kuivumassa? Tähän emme 

osaa antaa suoraa vastausta, mutta tämän 

mahdollisuuden äärellä tulee olla valppaa-

na. Mikäli näin on, olisi osakkeille luvassa 

erityisen kurjaa kyytiä.  
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