
Kokeneiden sijoittajien uutuuskirja opastaa hajauttamaan
kansainvälisesti ja kannattavasti
Ulkomaille sijoittamisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet 2000-luvulla huimasti. Kirja avaa seikkaperäisesti ja konkreettisesti
osake- ja rahastosijoittamista myös niille, joille omatoiminen sijoittaminen ei ole tuttua. 

Henri Elon kokemus kotimaan markkinoista ja analyytikon työstä sekä Jari Saarhelon kokemus ulkomaisiin yhtiöihin sijoittamisesta
täydentävät toisiaan. Kumpikin katsoo sijoittamista Warren Buffettin näkökulmasta, eli yrityksen luvut ja liiketoiminta ovat tärkeä arvioinnin
kohde.

Vuosien varrella oppii

Henri Elo kiinnostui sijoittamisesta jo koululaisena. Talouselämän pikku uutinen sai 19-vuotiaan Henrin aavistamaan teknohuuman kynnyksellä
keväällä 1998, että uudenlaista Nokian alihankkijayritystä ei välttämättä osattaisi hinnoitella oikein pörssissä. Henri osallistui listautumisantiin ja
myi osakkeet myöhemmin voitolla.

”Omalta osaltani haluan antaa kirjaan sitä osaamista ja ymmärrystä, mitä koulutukseni, kokemukseni sijoittajana sekä pitkäaikainen kokemus
työstä pk-yritysten ja pörssiyritysten analysoinnin parissa on opettanut”, Henri Elo kertoo.

”Osakesijoittamisesta ei tarvitse tehdä vaikeaa, koska hyvä yritys tekee sinulle kassavirtaa joka päivä ja joka yö.”

Myös Jari Saarhelo aloitti nuorena, kun sai vanhemmiltaan Outokummun osakkeita lahjaksi. Hiukan myöhemmin hän kokeili kaikkea
mahdollista vaihtelevin tuloksin. Sijoittaminen tuntui vaaralliselta tuuripeliltä, jossa seuraava lasku vie vähintäänkin kaiken, minkä nousu toi.

”Etsin itselleni sopivaa sijoitusstrategiaa muutaman vuosikymmen ajan, ja olen mielestäni löytänyt sellaisen. Olen luottavainen niin kauan, kuin
löydän salkkuuni yhtiöitä, joilla on omistajaystävällinen johto ja jotka tuottavat vähintään kaksikymmentä senttiä jokaista sijoittamaani euroa
kohti. Uskon että parhaat kohteet löytyvät jatkossakin pienien yhtiöiden markkinoilta”, Jari Saarhelo kertoo sijoitustaktiikastaan.

Sekä kokeneelle että aloittelevalle sijoittajalle

Kirja havahduttaa kirjoittajien omakohtaisten kokemusten, case-esimerkkien ja haastattelujen myötä lukijaa arvioimaan omaa toimintaansa
sijoittajana. Numeroiden tuntemisen lisäksi menestyvä sijoittaminen on psykologiaa ja hermojen hallintaa.

”Kirjan aihepiiri vie sijoittajan tarkastelemaan muutakin kuin pörssiosakkeita ja esittelee Suomen ulkopuolelta löytyviä sijoituskohteita. Tekstiä
elävöittävät lukuisat mielenkiintoiset esimerkit. Suosittelen kirjaa niin sijoitustaipaleensa ensiaskelia ottavalle kuin kokeneellekin sijoittajalle”,
Osakesäästäjien Keskusliiton toiminnanjohtajanakin toiminut yksityissijoittaja Tomi Salo kommentoi.

Kirjoittajat

KTM Henri Elo on toiminut Kauppalehden analyytikkona ja pääanalyytikkona vuosina 2002–2014 ja tehnyt vuodesta 2007 alkaen lähes tuhat
sijoitusartikkelia ja -blogikirjoitusta. Hän on kehittänyt käänteisen arvonmääritysmallin, jota hyödynnetään Kauppalehti.fi:n analyysituotteissa.
Hän on julkaissut aiemmin kaksi kirjaa: Löydä helmet – vältä kuplat! Tie Tuottavaan osakesijoittamiseen (2007) sekä Tuoton arvoitus ratkeaa
(2015).

DI Jari Saarhelo on työskennellyt kansainvälisissä johtotehtävissä parikymmentä vuotta. Nyt hän toimii yrittäjänä ja keskittyy sijoittamisessaan
pieniin listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin maailmanlaajuisesti. Saarhelo on kirjoittanut Arvosijoittajan tie -blogia sekä kolumnia
Osakesäästäjien Viisas Raha -lehteen.
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