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Investeerimisvõimalused ja
nende riskid



Investeerimisvõimalused 
(varaklassid)

• Sularaha, hoiused, pangakonto jms
• Likviidne ja võime osta mida iganesRaha
• Aktsiad, iduettevõtted, fondid (indeksfondid, ETF jt) jms
• Osalus äris/ettevõttesOsalused
• Võlakirjad, hüpoteeklaenud, tagamata laenud jms
• Kellelegi raha laenamine, rahavoo-investeeringLaenud
• Korterid, majad, maatükid jms
• Füüsilise pinna, ruumi omandusKinnisvara
• Nafta, kuld, hõbe, nisu, jms
• Baaskaup, üldjuhul teiste kaupade sisendToorained
• Kunst, margid, veinid jms
• Alternatiivsed investeeringud, ebalikviidneMuu



Varaklasside võrdlus

Allikas: “Rahaedu põhimõtted”



Varaklasside peamised riskid
• Väga madala riskiga
• Pangahoiused kuni 100 000 EUR on riiklikult tagatudRaha
• Mõõduka kuni (väga) kõrge riskiga
• Ettevõtte/fondi risk, turu- ja valuutarisk, regulatiivne riskOsalused
• Madala kuni (väga) kõrge riskiga
• Krediidirisk, turu- ja likviidsusrisk, regulatiivne riskLaenud
• Mõõduka riskiga
• Tururisk, likviidsusrisk, krediidirisk, intressimäära riskKinnisvara
• Väga kõrge riskiga
• Tururisk, likviidsusrisk, valuutariskToorained
• Kunst, margid, veinid jms
• Likviidsusrisk, tururiskMuu



Lühidalt: investeerimisega kaasneb
risk kaotada kogu või osa rahast
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Valitud varaklasside väärtuste muutused Eestis

Aktsiad (OMXT) Kinnisvara (korter) Raha (kuni 3k hoius) Inflatsioon (THI)
Allikad: Nasdaq OMX Tallinn, Eesti Pank, Maa-amet, Tarvo Vaarmets

Risk on standardhälve ehk vara
väärtuse muutuse ulatus



Järelvalve puudumine = suurem risk
Näiteks hoiu-laenuühistud, seni ka ühisrahastus

• Turuosaliste register -> https://www.fi.ee/et/supervised-entities

https://www.fi.ee/et/supervised-entities


Kust kontrollida tegevusloa olemasolu?

• https://www.fi.ee/et/supervised-entities

https://www.fi.ee/et/supervised-entities


Ühisrahastus ja selle riskid
• Ühisrahastus ei ole eraldi varaklass
• See on tehnoloogiline lahendus (investeerimis)projekti ühisrahastamiseks paljude isikute poolt.
• Ühisrahastuse üle puudub täna veel järelvalve, ent see muutub lähiajal

• Portaalirisk -> Risk, et ühisrahastusportaal (opereeriv ettevõte) lõpetab tegevuse
• Projekti ja tururisk -> Investeerimisvõimaluse riskid võivad olla alahinnatud, väärtused ülehinnatud, ka

majanduskeskkonna halvenemine võib avaldada negatiivset mõju
• Krediidirisk -> risk, et vastaspool (laenuvõtja) ei täida võetud kohustusi
• Likviidsusrisk -> Risk, et investeeringut ei ole võimalik müüa või on võimalik müüa oluliselt madalama hinnaga
• Tingimuste muutuse risk -> Risk, et projekti käigus muudetakse projekti tingimusi (näiteks tähtaega vms)
• Regulatiivne risk – Risk, et seadusandlus muutub investorile ebasoodsas suunas

• Ühisrahastusplatvormide kaudu raha paigutajatel tuleks enne investeeringu tegemist kontrollida platvormi ja selle
omanike/juhtkonna usaldusväärsust, sh varasemaid projekte, aga ka põhjalikult analüüsida millistesse projektidesse, 
ettevõtetesse, laenudesse raha suunatakse, kelle kätte raha antakse.

• Pikemalt ka -> https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/innovatsioonikeskus/uhisrahastus ja “Rahaedu põhimõtted”

https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/innovatsioonikeskus/uhisrahastus


Krüptovarad (sh krüptovaluutad)
• Digitaalsed varad, mis põhinevad üldiselt uudsel plokiahela tehnoloogial

• Krüptovaradesse investeerimisvõimalusi pakkuvate asutuste üle puudub siiani järelvalve

• Väärtuse languse risk -> Paljud loodud krüptovaluutad lõpetavad väärtusetutena ehk investor võib kaotada kogu
oma raha. Tuntumate krüptovarade (näiteks bitcoin) väärtused vägagi kõikuvad, päevased liikumised võivad ulatuda
mitmekümnetesse protsentidesse. 

• Krüptovarade looja/emitendi risk -> krüptovaluutasid võivad luau sisulsielt
• Regulatiivne/poliitiline risk -> Riigid võivad vastu võtta krüptoinvestori jaoks ebasoodsaid seadusi (näiteks mingis

riigis krüptovarad keelustatakse).
• Pettuste risk -> Tehingute anonüümne iseloom tekitab arvestavava pettuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise riski
• Häkkimisrisk – Risk, et krüptovarad varastatakse häkkerite poolt

• Pikemalt ka -> https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/innovatsioonikeskus/virtuaalraha-ico

https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/innovatsioonikeskus/virtuaalraha-ico
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Valitud varaklasside tootlused

Aktsiad (OMXT) Kinnisvara (korter) Raha (kuni 3k hoius) Inflatsioon (THI)
Allikad: Nasdaq OMX Tallinn, Eesti Pank, Maa-amet, Tarvo 
Vaarmets

(Pikaajaline) riskiteadlik
investeerimine aitab raha kasvatada
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Riskita (pangahoius) inflatsiooni
vastu ei saa

Üüritootlus (+4pp)

Alates kuni 2021 okt

Allikad: Nasdaq OMX Tallinn, Eesti Pank, Maa-amet, Tarvo Vaarmets

1000 EUR oleks tänaseks
kasvanud üle 7000



Kuidas riske kontrollida?

• Enne investeerimist analüüsi, kellele oma raha annad, millisesse investeeringusse see läheb
• Kontrolli tegevusloa olemasolu
• Kas küsitud hind on õigustatud?

• Hajuta varaklasside vahel ja varaklasside sees

• Ära kasuta raha, mida elamiseks vaja läheb
• Alusta väikeste summadega

• Risk ei ole ainult raha kaotamise oht, vaid ka raha juurde teenimise võimalus
• Riski võtmata kaotab raha pangahoiusel ostujõudu

• Riskipõhine investeerimine aitab saavutada edu kontrollitult



Lisainfo

www.rahaedu.ee

• https://minuraha.ee/

• https://www.fi.ee/
• https://www.fi.ee/et/supervised-entities

• Rahatarkuse õpik “Rahaedu põhimõtted,” 
mõeldud ka koolides kasutamiseks

http://www.rahaedu.ee/
https://minuraha.ee/
https://www.fi.ee/
https://www.fi.ee/et/supervised-entities


Tänan!
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