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Lukijalle

Tämä teos perustuu olennaisilta osiltaan aikaisempiin kirjoihini Pörssiosakkeet sijoituskohteena (Weilin+Göös 1972) ja sen seuraajaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin (Weilin+Göös 1984). Jälkimmäistä kirjaa on uudistettu useita
kertoja. Kirja on käännetty kolmesti viron kielelle. Kirjankustannusalan
murroksen myötä teoksen kotimainen kuin myös vironkielinen kustantaja
on vaihtunut usein, vaikka tekijä ei ole vaihtanut kustantajaa.
Kirjan sisältöä on uudistettu sijoitusmarkkinoiden kehittymisen myötä.
Kirjan tavoitteena on kertoa, miten osakemarkkinat toimivat, mitä vaihtoehtoja taloudelliseen vaurastumiseen on tarjolla ja mitä tulee ottaa huomioon sijoitettaessa varoja pörssiosakkeisiin. Asiat pyritään kertomaan
selkeästi ja käytännönläheisesti. Lukija saa kirjasta välitöntä hyötyä omiin
sijoituksiinsa, tarvitaanpa tietoa tuottavien sijoituskohteiden löytämisestä,
tappioiden välttämisestä tai arvopaperiomistusten riskitason muuttamisesta
toivottuun suuntaan.
Nyt käsillä olevan teoksen uudistaminen osuu murroskauteen, jossa
digitalisaatio, globalisaatio, ilmastonmuutos, internet, sosiaalinen media ja
tekoäly tuhoavat vanhoja taloudellisia rakenteita. Perinteisten kauppa- ja
teollisuusyhtiöiden kasvu on hiipunut. Menestyvä sijoittaja mukautuu maailman muuttumiseen poistuen taantuvilta toimialoilta ja etsii varoillensa
uusia kasvukohteita.
Miksi olen kirjoittanut näitä kirjoja? Olen yli kuuden vuosikymmenen
sijoittajaurani aikana hankkinut osakesijoittamisen kiehtovalta alalta paljon
Lukijalle
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tietoa opiskelemalla, lukemalla, vierailemalla koti- ja ulkomaisissa pörssiyhtiöissä sekä käymällä kauppaa mitä erilaisimmilla arvopapereilla. Kirjoittamalla kokemukseni muistiin olen voinut jakaa hankkimaani tietoa muiden sijoitusasioista kiinnostuneiden kanssa.
Teokseni poikkeavat monista muista sijoitusalan teoksista siinä, että olen
omilla varoillani kokenut käytännön sijoittajana asiat, joista kirjoitan, olipa
kyseessä kotimainen tai ulkomainen pörssiosake, obligaatio, indeksilaina,
vaihtovelkakirjalaina, muu joukkolaina, strukturoitu sijoitustuote, koti- tai
ulkomainen sijoitusrahasto, indeksiosuusrahasto, optio, henkilöstöoptio,
warrantti, termiini, riskisijoitus (uuden yhtiön siemenvaihe), ei-listattuun
kasvuyhtiöön sijoittava pääomasijoitusrahasto, kulta, valuutta, kiinteistö tai
taide.
Palvelin aikoinani kahta pörssiyhtiötä, Huhtamäkeä ja Ameria 25 vuoden ajan. Opin näkemään, miten teollisuusyritys toimii. Ehkäpä siksi olen
ahkera vierailija pörssiyhtiöissä. Arvostan jalkatyötä. Periaatteeni on, että
olen paikan päällä perehtynyt yhtiöön, jota omistan. Kun olen sijoittanut
ulkomaille, olen pyrkinyt vierailemaan joissakin ulkomaisissa sijoituskohteissani.
Tämän kokonaan uudistetun 17. painoksen tekemisessä olen saanut
arvokasta asiantuntija-apua useilta henkilöiltä, joille haluan lausua kiitokseni. Haluan kiittää Jukka Ant-Wuorista ja Erkko Uusitaloa, jotka ovat
tarkistaneet teoksen sisältöä ja antaneet monta hyödyllistä tietoa ja neuvoa kirjan parantamiseksi. Kirjan taulukko- ja kuva-aineiston kokoamisessa suurena apuna ovat olleet Maarit Bystedt Nasdaq Helsinki Oy:stä, Vesa
Engdahl Front Varainhoito Oy:stä, Petter Langenskiöld Zenito Oy:stä sekä
Kim Lindström ja Matias Möttölä Morningstar Incistä. Kiitän myös kustantajaani Alma Talent Oy:tä ja Hanna Virusmäkeä. Hän on ammattimaisella otteella loihtinut käsikirjoituksen valmiiksi kirjaksi.
Kauniainen, marraskuu 2019
Seppo Saario
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