Investeerimise ülesanne – juhend
EESMÄRK: selgitada erinevaid investeerimisviise ja nendega seotud riske.
AJAKULU: sissejuhatuseks 5 minutit, ülesande tegemiseks 5 minutit, investeerimisviiside selgitamiseks
10 minutit. Kokku 20 minutit.
ENNE:
Ava dokument nimega „Investeerimise ülesande slaidid.pdf“, varu isekleepuvaid märkmepabereid ja
marker.
Selgita, mis on investeerimine ning millised on sellega kaasnevad riskid. Tuge saad juhendi lõpus olevast
tekstist.
ÜLESANNE:
Palu õpilastel nimetada erinevaid investeerimisvõimalusi. Kirjuta iga investeerimisviis märkmepaberile
üles. Kui nimetatakse ainult aktsiaid, siis rõhuta, et investeerimise mõiste on tunduvalt laiem kui ainult
väärtpaberitega seotud teenused. Investeerida saab ka kinnisvarasse, maasse, metsa, kunsti, haridusse,
tervisesse, laste kasvatamisse. Kõigi nende puhul ei pruugi olla investeeringu tulusus ehk väärtus
otseselt rahas mõõdetav, kuid võib olla seda kaudselt – hea haridus võib kindlustada parema töö, kodust
hea väärtuskasvatuse saanud lapsed ei jäta vanemaid vanaduspõlves hätta, vaid hoolitsevad nende eest.
Joonista tahvlile tootluse ja riski teljed:

Võta ükshaaval märkmepaberid, millele kirjutasid õpilaste nimetatud investeerimisviisid ja küsi, kuhu
nende arvates see graafikul paigutuks. Ära suuna ega kommenteeri. Kleebi sinna, kus nende meelest
õige on. Tee nii kõigi nimetatud investeerimisviisidega. Küsi, kas on veel midagi, mida nad tahaksid
graafikule lisada.
Näita slaidilt täidetud graafikut. Selgita, et praegu räägime üksnes finantsteenustest, seepärast on
graafikul vaid need välja toodud. Seejärel näita investeerimise teemalisi slaide ja räägi need
põhjalikumalt lahti.

LOE LISAKS:
www.minuraha.ee/investeerimine
Mis on investeerimine?
Investeerimise eesmärk on raha kasvatamine, pannes raha teenima raha. Üldiselt mõeldakse
investeerimise all rahapaigutamist pikemaks ajaks – mitte päevadeks või nädalateks, vaid vähemalt
kuudeks, kuid pigem siiski aastateks. Investeerimise eesmärk on igaühe jaoks erinev: kes kogub raha
konkreetsete hüvede ostmiseks (nt laenuga kodu ostmisel esmaseks sissemakseks, ülikooli
õppemaksuks, ümbermaailmareisiks), kes tahab majanduslikku turvatunnet.
Mis on investeerimise ja säästmise erinevus?
Selleks, et oleks raha, mida investeerida, peab kõigepealt säästma ehk regulaarselt raha koguma.
Investeerimine erineb säästmisest, sest kui säästmine on passiivne raha kogumine, siis investeerimine
keskendub raha teenimisele ehk tootlusele. Ühtlasi võetakse investeerides suuremaid riske kui säästes,
kuid eesmärk on siiski võtta mõistlikke riske, et teenida head tootlust, mitte raha kaotada.
Millised on investeerimisvõimalused?
Hoiused. Hoiuste liike on erinevaid – tähtajaline hoius, kasutushoius, kasvuhoius, reservhoius – nimetus
võib sõltuda konkreetsest pangast, kes teenust müüb. Kuid isegi siis, kui nimi on sama, on tingimused
erinevad!
- Tähtajaline hoius: kui annad kindla rahasumma kindlaks tähtajaks panka hoiule, maksab pank sulle
kokkulepitud intressi. Vahepeal juurdemakseid teha ei saa ja kui raha enne tähtaega välja võtad, kaotad
intressi.
- Kogumishoius võib olla nii kindla tähtajaga kui ka tähtajatu, millele saad regulaarselt raha juurde
kanda. Intress on väiksem kui tähtajalisel hoiusel. Fikseeritud tähtajaga kogumishoiuselt üldjuhul raha
enne kokkulepitud tähtaega välja võtta ei saa. Tähtajatu kogumishoiuse puhul on võimalik raha välja
võtta etteteatamistähtajaga. Uuri, kas ja kui suurt teenustasu sel juhul pead maksma.
- Kasutushoius on reeglina tähtajatu, intress on väiksem kui tähtajalisel hoiusel, raha saad vahepeal
juurde maksta ja ka väikese etteteatamise ajaga välja võtta, ilma et intressi kaotaksid. Mitu päeva raha
välja võtmise soovist pangale ette pead teatama, sõltub pangast. Samuti tasub uurida, kas raha välja
võtmisel võib teatud tingimustel olla teenustasu.
Aktsiad. Kui ostad mõne ettevõtte aktsiaid, oled üks selle ettevõtte omanikest ja on võimalik, et teenid
lisaraha kas dividendidena või aktsiakursi tõusu pealt. NB! Kurss võib ka langeda ja dividende võidakse
mitte maksta, kui majandustulemused ei vasta ootustele – see tähendab, et võid ka raha kaotada.
Võlakirjad. Neid emiteerivad ehk annavad välja kas riigid või ettevõtted ning investorile makstav intress
(tulu) on üldiselt ette kindlaks määratud. Võlakirja võib võrrelda laenuga, mille puhul sina oled võlakirju
ostes laenuandja ning võlakirju välja lasknud (emiteerinud) riik või ettevõte on laenuvõtja. Laenuvõtja
maksab sulle kokkulepitud tähtajal laenu tagasi ja maksab sulle laenu andmise eest ka intressi. Erinevalt

aktsiate ostust ei saa sinust võlakirju ostes firma omanikku.
Üksikute võlakirjade ostmine on suurte investorite pärusmaa, sest miinimumsummad on suured.
Seetõttu on erainvestoritel enamasti mõistlik investeeringuks valida võlakirjafond, mille puhul on
portfell juba erinevate investeeringutega hajutatud ning konkreetsete võlakirjade valimisega fondi
tegeleb fondijuht.
Investeerimisfondid. Investeerimisfond on paljude investorite vara kogum, mida juhib spetsiaalse
tegevusloa saanud fondivalitseja. Ta paigutab investorite raha näiteks erinevatesse aktsiatesse või
võlakirjadesse. Kuna ühes investeerimisfondis on mitme ettevõtte aktsiaid/võlakirju, siis on riskid
hajutatumad kui ühe ettevõtte aktsiasse investeerides. Investor saab kasumit (või kahjumit) fondi osaku
väärtuse tõusust (või langusest).
Investeerimisfondid on ka näiteks II ja III samba pensionifondid.
Investeerimisfondi saab investeerida ka väiksemate summade kaupa, nt 30-40 eurot. Aktsiate ostmine
väikese summaga üldjuhul mõistlik ei ole.
NB! Väärtpaberite (aktsiad, investeerimisfondi (sh võlakirjafondi) osakud) ostmisega ja müümisega
kaasnevad kulud – tehingutasu, väärtpaberikonto hooldustasu, fondide puhul igakuine fondi
valitsemistasu jne.

Millised on riskid ja tulu?
Iga rahapaigutusega kaasnevad riskid. Seejuures käivad riski suurus ja oodatava tulu suurus tavaliselt
käsikäes – mida suuremat tulu on võimalik teenida, seda suurem on risk raha kaotada.
Seega ei saa investor investeerimisel sajaprotsendilist garantiid, et ta kasumit teenib – alati on võimalus
raha kaotada. Aktsiate puhul võib hind langeda nt üldise maailmamajanduse olukorra nõrkuse tõttu,
ettevõttes tehtud valede äriotsuste tõttu (nt siseneti välisturule, kus müük ei õnnestunud). Seega võiks
aktsiatesse investeerida pikaajaliselt (nii, et sul investeeritud raha enne 3-5 aastat vaja ei lähe), sest siis
ei mõjuta sind lühiajalised aktsia hinna langused – sul on aega oodata, kuni hind jälle tõusma hakkab.
Investeerimisfondides on riskid küll hajutatumad, sest fond investeerib mitmete ettevõtete aktsiatesse
või võlakirjadesse, kuid fondi osaku languse põhjused on samad, mis aktsiatel, lisaks veel võimalus, et
fondijuht on teinud valesid otsuseid ja ostnud fondi kehvade ettevõtete aktsiaid või majandusraskustes
riikide või ettevõtete võlakirju (Kreeka, Hispaania jne).
Riske saab vähendada , kui hajutad oma investeeringuid mitmete erinevate investeerimisvõimaluste
vahel. See tähendab, et kogu raha ei maksa panna ühe ettevõtte aktsiasse ega vaid ühte
investeerimisfondi.

