
Jaak	  Roosaare	  

Kuidas	  ehitada	  tudengina	  
edukas	  aktsiapor3ell?	  

www.roosaare.com	  

Compound	  interest	  is	  the	  eighth	  wonder	  of	  the	  world.	  	  
He	  who	  understands	  it,	  earns	  it	  ...	  he	  who	  doesn't	  ...	  pays	  it.	  
-‐	  Albert	  Einstein	  -‐	  



•  EBS	  finantsjuh?mine	  
•  7	  suve	  raamatumüük	  USAs	  
•  4	  raamatu	  autor	  
•  aktsiad	  alates	  1999	  (ETL)	  
•  ca	  500k	  in	  stocks	  
•  50+	  stocks	  
•  OEG,	  TVEAT,	  BRK,	  AAPL	  	  

•  laenud	  alates	  2009	  
•  kinnisvara	  alates	  2010	  



6.	  märts	  2009	  



6.	  märts	  2010	  



Raha kogumine ei tööta... 

Palk 2000 eurot, säästame 10% - 2400 aastas 

10 aasta pärast 24 000 eurot 

20 aasta pärast 48 000 eurot 

30 aasta pärast 72 000 eurot	  

Miljon eurot koguneb 416 aastaga! 



Liitintress töös 

Alginvesteering 1000 eurot, iga aasta +2400 

12% tootlus aastas keskmiselt (CAGR) 

10 aasta pärast 45 000 eurot 

20 aasta pärast 183 000 eurot 

30 aasta pärast 609 000 eurot	  

35 aasta pärast 1,08 miljonit eurot 



Liitintress töös 

Apple 15 aasta CAGR 41,6% 

2003. aastal investeerime 6000 eurot 

2018. aastal väärtus 1,04 miljonit eurot 



Edukas aktsiaportfell? 

•  Tagab soovitud tulususe/rahavoo? 
•  10-12% aastas/1000+ eur kuus dividende? 

•  Kõrgema tootlusega kui indeksid/ETFd? 
•  2000-2018 SP500 5,6% / OMXTallinn 13,6% 

•  Emotsionaalselt mõnus vaadata ;) 
•  Tuttavad brändid ja firmad kuuluvad osaliselt Sulle… 

 



1.  Ettevõttel on 40 729 200 akstsiat  
2.  Ühe aktsia hind on 10€ 
3.  Kui palju on ettevõtte hind? 

Ära vaata aktsia hinda, vaid ettevõtte hinda!



1.  Aktsia hind 10€ 
2.  Kasum aktsia kohta 2017 0,73€  
3.  Dividend 2017 0,69€ 
4.  P/E ja dividenditootlus? 

Võrdle tootlust teiste varaklassidega!



Miks Eesti/Baltikum? 
• Koduturu eelis 
• Väiksem valik, lihtsam kodutöö 
• Madal likviidsus 
• Odavad teenustasud, tasuta haldus 
• Parem kogutootlus 
• Parem dividenditootlus  
• Hea maksusüsteem 
• Väike valik 
• Raske näha pikaajalist kasvu 
• Madal likviidsus 
• Väga volatiilne 



OMX	  Tallinn	  
2000	   10%	  
2001	   5%	  
2002	   47%	  
2003	   34%	  
2004	   57%	  
2005	   48%	  
2006	   29%	  
2007	   -‐13%	  
2008	   -‐63%	  
2009	   47%	  
2010	   73%	  
2011	   -‐24%	  
2012	   38%	  
2013	   11%	  
2014	   -‐8%	  
2015	   19%	  
2016	   20%	  
2017	   16%	  

KOKKU	  %	   890%	  

CAGR	  %	   13,60%	  



	  	   DIVIDEND	   AKTSIAID	   SUMMA	  KOKKU	  
Ekspress	   	  0,07	  €	  	   29	  796	  841	   	  2	  085	  779	  €	  	  
Harju	  Elekter	   	  0,24	  €	  	   17	  400	  000	   	  4	  176	  000	  €	  	  
Merko	   	  1	  €	  	   17	  700	  000	   	  17	  700	  000	  €	  	  
Olympic	   	  0,10	  €	  	   151	  329	  505	   	  15	  132	  950	  €	  	  
SFG	   	  0,30	  €	  	   39	  400	  000	   11	  820	  000	  €	  	  
Tallink	   	  0,03	  €	  	   673	  817	  040	   	  20	  214	  511	  €	  	  
Kaubamaja	   	  0,69	  €	  	   40	  729	  200	   	  28	  103	  010	  €	  	  
Tallinna	  Vesi	   	  0,54	  €	  	   20	  000	  000	   	  10	  800	  000	  €	  	  
Nordecon	   	  0,11	  €	  	   32	  375	  483	   	  3	  561	  303	  €	  	  
LHV	   	  0,16	  €	   	  25	  767	  342	   	  4	  122	  744	  €	  
EfTEN	  Real	  Estate	   	  0,68	  €	   	  3	  222	  535	   2	  191	  323	  €	  	  

100+ miljonit eurot igal aastal dividendidena investoritele!



Miks USA/Globaalne? 
• Suurem valik, lõputu likviidsus 
• Põnevam 
• Teoorias võimalik leida “uus Apple” 
• Teoorias odavamad teenustasud 
• Hajutatud (pole Eesti riski) 
• Pikaajaline jätkusuutlik kasv 
• Valuutade hajutatus 
• Indeksid/DGI 
• Liiga suur valik, keeruline 
• Keskmine tootlus madalam 
• Väga volatiilne 



Index investing 

VOO, VT: dividendinvestor.ee 



Dividend Growth Investing 

Suredividend.com



Berkshire Hathaway 

berkshirehathaway.com

500+ MILJARDIT
TURUVÄÄRTUS



Markel 

markelcorp.com

15+ MILJARDIT
TURUVÄÄRTUS



Biglari Holdings 

biglariholdings.com

0,8+ MILJARDIT
TURUVÄÄRTUS



 Growth Investing 

motleyfools.com



Kuidas alustada? 

1.  Säästa ja kogu 500-1000 eurot kokku 

2. Osta TVB dividendimaksjat (TKM, OEG…) 

3. Korda protsessi iga kvartal 

4. Kui kõik maksjad on olemas, hakka juurde 

investeerima olemasolevatesse 

5. Vali kas suurim tootlus, suurim div kasv või 

lihtsalt võta järjest! 

6. Ära müü aktsiaid kui ei ole tungivat põhjust 



Õppetunnid Seppolt 

Investeeri kasumlikesse firmadesse! 

Investeeri kasvavatesse firmadesse! 

Ära müü võitjaid! 

60-70% aktsiatest jäävad turule alla 

10% aktsiatest teevad tuule alla ja  

kokkuvõttes võidad turgu: 

 

KUI Sa ei müü võitjaid! 

 

 



Hoia silm peal: 
roosaare.com/aktsiad/ 

 
roosaare.com ja fb.com/rikkaks 



pood.roosaare.com 
roosaare.com 
fb.com/rikkaks 


