Investeerimise tööriistad
Abivahendid aktsiate leidmiseks, varaklasside analüüsimiseks ja eduka portfelli koostamiseks

14. november 2020
Kestus: 1 päev
Tallinn (asukoht täpsustamisel)
Koolitusel „Investeerimise tööriistad“ saab teadmisi, milliseid abivahendeid kasutades muuta
investeerimine enda jaoks võimalikult lihtsaks, mugavaks ning vähem aeganõudvaks. Fookuse alla
tulevad erinevad abivahendid, millega leida investeerimiseks sobilikke aktsiaid, analüüsida erinevaid
varaklasse ning koostada edukas portfell kasutades kontrollnimekirju. Kontrollnimekirjad säästavad
miljoneid elusid meditsiinis - tagavad, et lennukid püsivad taevas ning rongid rööbastel. Ka
investeerimise puhul on kontrollnimekirjal oluline roll vältimaks oluliste aspektide kahe silma vahele
jätmist.
Koolitusele on oodatud alustavad investorid,kes on teinud või tegemas oma esimesi samme ning
sooviks investeerimise hõlbustamiseks kasutada ka professionaalile sobivaid tööriistu. Koolitus
annab häid soovitusi ka juba natuke kogenumale investorile.
Koolitusele tulijalt ei eeldata eelteadmisi investeeringute valdkonnast, kuid päris alustajatel oleks soovitav enne läbida ka „Investor Toomase
Akadeemia: algajast edukaks investoriks!“ koolitus.
Koolituse eesmärk on muuta koolituse läbinute jaoks investeerimisotsuste tegemine lihtsamaks ning vähem aeganõudvaks, kasutades
erinevaid tööriistu nii investeerimisideede leidmisel kui investeeringute analüüsil.
Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on maksimaalse kasu saamiseks töötoa vormis, pakkudes võimalikult aega säästvalt kõige vajalikumat informatsiooni, et
investeerides edukas olla.

AJAKAVA
14.11.2020
09:45 - 10:00

Kogunemine
Koolitus toimub Tallinnas. Asukoht täpsustamisel

10:00 - 11:15

Kuidas leida sobivaid aktsiaid investeerimiseks?
• Fundamentaalse analüüsi ning tehnilise analüüsi screenerid.
• Kuidas screenereid kasutada ja leida sobivaid aktsiaid ning ideid investeerimiseks.
• Praktika: tasuta ja tasuliste tööriistade kasutamine erinevate börsiettevõtete baasil.

11:15 - 11:30

Kohvipaus

11:30 - 13:00

Aktsiate analüüsi tööriistad
• Aktsiate hindamisel kasutatavad suhtarvud.
• Suhtarvude kasutamine Exceli mudeli näitel.
• Kuidas screenerite abil aktsiaid kiiresti ja ülevaatlikult analüüsida ning saada parem tervikpilt ka aktsiaturust.
• Edukate investorite ja varajuhtide kontrollnimekirjad (checklistid) - milliseid kriteeriume järgida ning milliseid
näitajaid vaadata aktsiate analüüsil.

13:00 - 14:00

Lõunapaus
Lõunapaus ei ole hinna sees.

14:00 - 15:15

Laenude ja kinnisvara analüüsi tööriistad
• Tööriistad ühisrahastuse laenude krediidiriski hindamiseks
• Tööriistad laenude riskiga korrigeeritud tootluse arvutamiseks
• Tööriistad üürikinnisvara tootluse hindamiseks.

15:15 - 15:30

Paus

15:30 - 16:15

Eduka investeerimisportfelli koostamise tööriistad
• Portfelli tootluse ning riski arvutamise tööriistad
• Ratsionaalse investori kontrollnimekiri – kaine otsustusvõime ja plaan, kuidas erinevate olukordades
tegutseda.

16:15 - 17:00

Kogemuslugu: Investor Toomase tööriistad
• Investor Toomase tööriistad, mis on aidanud üle 15 aasta edukaid investeerimisotsuseid teha.

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.
Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.

