Investor Toomase konverents 2020
Kuidas investeerida 2020. aastal?
01.02.2020
Kultuurikatel
Aktsiavihjed, pommuudised, praktilised nõuanded ja väärt tutvused kogu eluks – jah, 2019. aastal
500 investeerimishuvilist võõrustanud vabariigi võimsaim investeerimiskonverents tuleb taas!

Investor Toomase konverents toob kokku minu head sõbrad ja suurimad eeskujud investeerimisvallas, nii Eestist kui välismaalt. Konverentsi
eesmärk on, et me kõik saaksime enda jaoks paika selge plaani: kuidas investeerida võimalikult edukalt 2020. aastal ja ka edaspidi.
Konverentsile on ühtviisi oodatud nii alustavad investorid kui ka kogenud varajuhid. Varasemate aastate kogemus ütleb mulle, et tulla tasub
neilgi, kel investeerimisega varasemat kokkupuudet pole – garanteerin inspiratsiooni, motivatsiooni, praktilised teadmised ja hea tuju!
Lavalaudadel astub üles enam kui 20 rahamaailma parimat asjatundjat, kes jagavad ausalt ja vahetult enda parimaid õppetunde ning
soovitusi. Alates kohalikust ja globaalsest majandusprognoosist kuni konkreetsete portfellistrateegiate ja investeerimisvihjeteni välja. Juttu
tuleb aktsiatesse investeerimisest, ettevõtlusest, idufirmadesse investeerimisest, kinnisvarast, ühisrahastusest, maailmamajanduse
hetkeseisust ja paljust muust.
Lisaks kohalikele tippudele esineb minu kutsel Eestis Soome investeerimisguru ja legendaarne börsihai Seppo Saario, kes on börsidel
tegutsenud üle 60 aasta! Soome menukaimat investeerimisraamatute autorit intervjueerib Eesti popimate investeerimisõpikute autor Jaak
Roosaare ning mõistagi on kõigil osalejatel võimalik Saariole just ennast huvitavaid küsimusi esitada. Seda võimalust juba iga päev ei teki!
Omaette tõmbenumber on konverentsivihik, kus leiab nii mõnegi väärt investeerimisvihje ja palju praktilisi soovitusi. Rohkelt pommuudiseid
ja üllatusi jagub mõistagi tervele konverentsipäevale!
Mida kirjutasid aga eelmise aasta konverentsi osalejad tagasisidelehtedel?
„Aus ja üpris otsekohene ülevaade inimeste poolt, vähe häma.“
„Siiras ja hea informatsioon, väga motiveeriv ka algajale investeerimishuvilisele.“
„Ettekanded olid põhjalikud, paneelidest sai palju üksikasjalikku infot.“
„Investor Toomas on ahneks läinud ja liiga palju pileteid müünud!"
„Meeldis huumor ja positiivne õhkkond.“
Luban, et kogu tagasiside saab arvesse võetud ja 2020. konverents tuleb kõigi aegade vägevaim. Nii nagu igal aastal, hoiatan nüüdki ette,
et minu varasemate aastate konverentsid on juba üsna varakult kõik viimse kohani välja müüdud. Sestap tasub endale pääse kindlustada
võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda!

LISAINFO!
Konverentsil on sünkroontõlke võimalus inglise keelest eesti keelde.
Pileti hind sisaldab hommikukohvi, lõunasööki ning pärastlõunast kohvipausi Kultuurikatlas.
Kõik osalejad saavad konverentsivihiku, kust leiab nii mõnegi väärt investeerimisvihje ja palju praktilisi soovitusi.
Konverentsi ajal on kasutusel interaktiivne äpp, mille kaudu saab esitada esinejatele küsimusi, jätta korraldajatele tagasisidet ning
kokku leppida kiirkohtumisi teiste osalejatega.

PROGRAMM
01.02.2020
08:45 - 09:45

Registreerimine ja hommikukohv

09:45 - 09:50

Avasõnad: mina ja raha

Meelis Mandel Päevajuht, Äripäeva peatoimetaja
09:50 - 10:05

Rahajumala hommikupalvus
Finantsblogija Rahakratt Rahablogija ja tulevane oligarh
Hommikuse ühispalvuse ja tatrapudru jagamise eest vastutab rahajumala asemik maa peal - Rahakratt.

10:05 - 10:30

Kuidas võita Investor Toomast?
Investor Toomas Investor ja kolumnist
Kuidas teenida pikaajaliselt turu keskmisest paremat tootlust? Kuidas läks portfellil 2019. aastal? Läinud
aasta parimad õppetunnid. Praktilised soovitused 2020. aastaks. Millised ostuideed on radaril? Minu
investorikarjääri suurimad vead. Investeerimispõhimõtted, mis on mul aidanud 18 aasta jooksul edukalt raha
kasvatada. Pommuudised!

10:30 - 11:00

Kuhu ja kuidas investeerivad Tallinna börsi suured
rahaliigutajad? Arutlusring.
Monica Pihlak Advokaadibüroo Türnstone vandeadvokaat ning Äripäeva Investorite ja Rikaste
TOPi liige

Veiko Visnapuu Trigon Asset Managementi partner ja Trigon Capitali Balti fondi juht
Andres Lume Ettevõtja ja Äripäeva investorite TOPi liige
Kaarel Ots Nasdaq Tallinna börsi juht
Kuidas mõtlevad need, kes määravad Tallinna börsil aktsiate hinna? Oma aktsiaportfellist,
investeerimispõhimõtetest ja -strateegiatest räägivad Tallinna börsi suurimate rahaliigutajate ridadesse
kuuluvad edukad ettevõtjad, investorid ja varajuhid.
Arutelu modereerib Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

11:00 - 11:30

Üllatusesineja
Võtame täieliku vastutuse suurepäraste esinejate lisandumise eest.

11:30 - 12:00

SUUR INTERVJUU: Pööraste saavutuste saladus!
Peter Vesterbacka Ingelinvestor ning 2011. aastal ajakirja Time poolt saja mõjukaima
inimese hulka valitud ettevõtja

Anu Oks Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) tegevjuht

Peter Vesterbacka on ettevõtja, ingelinvestor ning mängutööstuse legend, kes on ajakirja Time poolt valitud
saja mõjukaima inimese hulka. Peteril on brändide ja kogukondade ehitamisel üle 20 aastane kogemus ning
kotkasilm edukate võimaluste ning äriideede ära tundmiseks. Ta on võtnud aktiivse rolli Soome idufirmade
ümber kujundamisel ja arendamisel: ta on asutanud MobileMonday, ConnectedDay, Some Bazaar ja SLUSH
konverentsi. Konverentsil avab Peter laialdase globaalse ärikogemuse najal enda investeerimispõhimõtteid
ning pööraste saavutuste valemit.
Intervjuu viib läbi Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni tegevjuht Anu Oks.

12:00 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 13:30

Ettevõtja lugu: elu ilma palgatööta!
Sass Henno Kirjanik ja ettevõtja
Kuidas 40-aastaselt pensionile jääda? Tulusate äride valem. Tagasilöögid ettevõtluses. Parimad ja halvimad
investeeringud. Oma loo räägib rööprähkleja, mitmete edukate äride omanik Sass Henno.

13:30 - 14:00

Millal katus kaela kukub?
Viljar Arakas Balti riikide suurima ärikinnisvarale keskendunud fondivalitseja EfTEN Capitali
tegevjuht
2020. aasta vaade kinnisvarasektorile. Võimalused ja ohumärgid Eesti kinnisvaraturul. Millal on oodata
kinnisvara hindade langust? Kõige suuremad väljakutsed. Praktilised soovitused nii alustavale kui ka
edasijõudnud kinnisvarainvestorile.

14:00 - 14:30

Indeksitesse investeerimine puust ja punaseks
Jekaterina Tint Investor ja rahatarkuse coach

Paljude investorite lemmikinstrumendiks on ETFid, mille plussiks on suur hajutatus ning võimalus riski
maandada. Sellest, millal eelistada indeksfonde üksikaktsiatele ja kuidas sobivad ETFid üles leida, räägib
investor ning rahatarkuse coach Jekaterina Tint.

14:30 - 15:00

Praktikute kogemus: ühisrahastusega finantsvabadusse!
Kristi Saare Naisinvestorite klubi eestvedaja, investor ja Investeerimisraadio saatejuht
Tauri Alas Investeerimisblogi „Rahapuu blogi“ autor ja Investeerimisraadio saatejuht
Ühisrahastusplatvorme, kuhu raha paigutada on mitmekümneid. Milliseid valida ning kuidas vältida
levinumaid vigu? Milline on ühisrahastusturu hetkeolukord ning milliste indikaatorite järgi seda hinnata?
Investeerimisraadio eestvedajad jagavad oma õppetunde ja neist tehtud olulisemaid järeldusi, et aidata kokku
panna investeerimisportfell, mis peab vastu ka majandustsükli langusfaasis!

15:00 - 15:30

KOHVIPAUS

15:30 - 15:50

VÄLKLUGU: 10 paljulubavat investeerimisideed 2020. aastaks
Vaido Veek Kaupleja ja tehnilise analüüsi ekspert
Vaido Veek teeb igapäevaselt tehnilist analüüsi ühes maailma suurimas kauplemisideede keskkonnas –
TradingView. Veek on üks TradingView TOP autoreid – tal on platvormil üle 11 000 jälgija ning tema
postitused on kogunud enam kui miljon vaatamist. Investor Toomase konverentsil jagab ta praktilisi vihjeid,
kuhu investeerida ja kuhu mitte.

15:50 - 16:20

Kuhu investeerida 100, 1000 ja 10 000 eurot täna?
Mari Kuhi Pensioniühistu Tuleva Fondid AS juhatuse liige, Tuleva III samba projektijuht
Märten Kress Investor ja dividendinvestor.ee blogija
Kristjan Liivamägi Investor ja Tallinna Tehnikaülikooli ning ettevõtluskõrgkooli Mainor
õppejõud

Igor Rõtov Äripäeva peadirektor ja pikaajaline investor
Kuidas läks minu portfellil 2019. aastal? Kuidas lõigata kasu pensionireformist? Kuidas luua võitev strateegia
2020. aastaks? Mida õpetas 2019. aasta? Millises majandustsükli faasis asume praegu? Praktilised
soovitused investeeringute juhtimiseks.
Arutelu modereerib investor ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

16:20 - 17:05

PEAESINEJA: Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse? 60
aastat kogemust!
Seppo Saario Soome investeerimisguru
Jaak Roosaare Investor ja rahalise vabaduse eestkõneleja
Oma parimaid õppetunde jagab üle 60 aasta finantsturgudel tegutsenud legendaarne Soome investor,
ettevõtja ja investeerimisteemaliste bestsellerite autor. Need on praktilised õppetunnid elust enesest. Seppo
Saariol on pikaajaline praktiline kogemus investeerimisel alates aktsiatest, kinnisvarast ja kullast kuni
võlakirjade, riskifondide, idufirmade ja kunstiteosteni välja.
Tema menukaimat raamatut „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ on müüdud Eestis ja Soomes kokku
üle 100 000 eksemplari. Investor Toomase konverentsi ajaks ilmub sama raamatu põhjalikult uuendatud ja
täiendatud trükk.
1938. aastal sündinud Saario on lõpetanud 1961. aastal Helsingi Kaubandusülikooli, 1966. aastal kaitses ta
ärimagistri kraadi Columbia ülikoolis New Yorgis. Viimase on lõpetanud ka maailma edukaim investor
Warren Buffett ja seal on õppinud ning õpetanud väärtusinvesteerimise isa Benjamin Graham.
Seppo Saariot intervjueerib üks tema suurimaid fänne ja Eesti menukaimate investeerimisõpikute autor Jaak
Roosaare.

Pärast intervjuud on kõigil huvilistel võimalik küsida autogramme.

17:05

KONVERENTSI LÕPP JA AUTOGRAMMIDE JAGAMINE

TOETAJAD

LISAINFO
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet Investor Toomase konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee.

Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

