Indeksitesse investeerimise kiirkursus
„Aruka investori taskuraamat“ praktikas

28. august 2019
Kestus: 1 õhtu
Tahad investeerida, mitte lihtsalt spekuleerida? Miks eelistada indeksfonde üksikaktsiatele ning kuidas
sobivad ETFide rägastikust üles leida? Kuidas emotsioonid enda hüvanguks tööle panna?
Benjamin Graham kirjutas raamatus „Security Analysis“ (1934) ja hiljem ka raamatus „The Intelligent
Investor“ (1949), et investeeringud on need, mis pakuvad analüüsi järel turvalisust viisil, mil
põhisumma jääb alles ja sa saad selle pealt rahuldavat [või adekvaatset] tootlust. Rahapaigutused,
mis seda põhimõtet ei järgi, on tema hinnangul spekulatiivsed.
Grahamiga on nõus ka indeksfondide isa John C. Bogle, kelle väidete põhjal pakub indeksite järgimine
pikaajaliselt turu keskmist tootlust. Viimasega peaks aga rahulduma iga investor, kes ei tegele
investeerimisega põhitööna. Bogle soovitab turu löömisele keskendumise asemel mõelda oma
sissetulekute suurendamisele ning paigutada oma vaba rahavoog turu keskmist pakkuvatesse
indeksfondidesse.
Miks ühegi aktiivse investeerimisega pikaajaliselt turgu ei edesta ning kuidas indeksite maailmas orienteeruda ilma, et sinu tootlust
mõjutaksid mõttetud kulud ja väärat nõu või emotsioone järgides tehtud otsused? Just sellele küsimusele vastamiseks ja John C. Bogle’i
„Aruka investori taskuraamatu“ presenteerimiseks korraldab investor Toomas seminari „Indeksitesse investeerimise kiirkursus.“
Kiirkursusel saavad vastuse järgmised küsimused:
Miks on indeksifond parim valik?
Kuidas indekseid praktikas valida?
Millised on parimad indeksiinvesteeringud ja võimalused kohalikul turul?
Mis on kulukuse määr ja kuidas see enda heaks tööle panna?
Kas valida tavaline indeks või III pensionisammas?
Kuidas emotsionaalne distsipliin oma tootluse hüvanguks tööle rakendada?
Kuidas investeerida indeksisse sõltuvalt elutsüklist?
Millist nõu tasub investeerimisel kuulata?
Kohtade arv on piiratud!
Raamatust
„Investeerimisega on pikalt ning visalt kaasas käinud müüt, et tegemist on ääretult keeruka tegevusega, mis ei ole mõeldud igaühele.“ John C.
Bogle, kes on kahtlemata investeerimismaailma revolutsionäär, murrab selle müüdi kergelt hoomatavate argumentidega ja selgitab, miks
edukas investeerimine taandub tegelikult lihtsale aritmeetikale. Raamat on täiuslik teejuht ja abimees igale investorile juba ainuüksi seetõttu,
et selle sõnum on sirgjooneline ja lihtne. Kõik lihtne on tihtipeale geniaalne ja nii on ka Bogle’i nõuannetega – Nelli Janson, LHV
vanemmaakler.
Suurem osa investeerimisnõustajaid ja fondijuhte on head müügimehed, kuid viletsad varakasvatajad. Bogle näitab, kuidas müütidest läbi
vaadata ning järjekindallt investeerides professionaalidestki paremaid tulemusi saavutada. Bogle on oma lihtsa strateegia abil Vanguardi
fondide kaudu miljoneid inimesi rikkaks teinud ning Tuleva eeskujuna Eesti inimestelegi targema alternatiivi kättesaadavaks muutnud. Nüüd
saab maailma parimat investeerimisõpikud emakeeleski lugeda“ – Tõnu Pekk, Tuleva asutaja ja fondijuht.
Seminaril osalejatel on võimalik osta soodushinnaga „Aruka investori taskuraamat“ kohapealt.

AJAKAVA
28.08.2019
17:30 - 18:00

kogunemine, registreerimine
KOOLITUSE TOIMUMISE KOHT ON MUUTUNUD!
Koolitus toimub Centennial Hotel Tallinn, Endla tn 15, Tallinn.

18:00 - 18:10

Investor Toomase avasõnad: miks ma andsin välja „Aruka
investori taskuraamatu“
Investor Toomas investor ja kolumnist

18:10 - 18:55

Tõnu Pekk „Kuidas Bogle’i „Aruka investori taskuraamatu“ abil
turu keskmisest paremat investeerimistulemust saavutada?“
Tõnu Pekk Tuleva asutaja ja fondijuht
Investeerimisstrateegiad, millega ei saa turu keskmisest paremat tulemust ja strateegiad, mille puhul on see
võimalus olemas.

18:55 - 19:40

Hea tootluse saladus – praktilised nõuanded
investeerimisvigade vältimiseks
Kristjan Liivamägi investor ja Tallinna Tehnikaülikooli ning ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud
Erainvestori käitumuslikud vead, mis on tingitud inimpsühholoogiast. Erainvestorid kipuvad omal käel
investeeringuid tehes tegema finantsiliselt ebaefektiivseid ja kulukaid otsuseid ning ratsionaalsem oleks neil
paigutada raha indeksfondidesse. Ineksfondidesse raha paigutades saavutavad nad oma portfellis parema
riski-tulu suhte kui ise investeeringuid valides.

19:40 - 19:55

Sirutuspaus

19:55 - 20:40

Praktikute kogemus: kas ja mil viisil tasub tulusa indeksi valikul
arvestada majandustsükliga, kuidas leida just sulle sobiv
indeks, kas sellega saab ka kaubelda ning milliste riskidega
tuleb erinevate variantide puhul kindlasti arvestada.
Investor Toomas investor ja kolumnist

Nelli Janson LHV vanemmaakler

Kristi Saare Tuleva kogukonna liige ja naisinvestorite klubi asutaja
Aivar Õepa kaupleja ning „Aruka investori taskuraamatu“ toimetaja
Ivar Mägi päevakaupleja
Arutelu modereerib investor Toomas

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil
põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui
teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust
samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele.
Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.

