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Kurssin tavoite

Kurssin jälkeen olet hyvin perehtynyt tuotonlaskentaan ja sen ongelmakohtiin. Pystyt myös laskemaan tuotto-riski 
-tunnuslukuja sekä tulkitsemaan niiden avulla sijoitussalkun menestystä. Kurssi toteutetaan Excel-harjoitusten ja niitä
tukevien luentojen yhdistelmänä ja siten kurssi tarjoaa myös erinomaisen  mahdollisuuden laajentaa tuntemustasi 
Excelin erikoisominaisuuksista, joita voit hyödyntää jokapäiväisessä työssäsi. 

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu sijoitustoiminnan parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat syventää sekä teoreettista että 
käytännön osaamistaan. Erityisesti kurssista on hyötyä henkilöille, jotka ovat tekemissä tuoton ja riskilukujen lasken-
nan sekä analysoinnin kanssa. Esivaatimuksena on Excelin perustoimintojen hallitseminen sekä sijoitustoiminnan ja 
rahoitusteorian perustuntemus. Kurssi on luonteeltaan peruskurssi, jolla käydään läpi tunnuslukulaskentaa perusteista
lähtien.

Hinta

Kurssin hinta on 1590 €, johon lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyy materiaali, kahvit ja lounaat. 
Osallistumismaksun laskutamme kurssin jälkeen. 

Kurssin järjestäjä

Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä 
organisaatio. Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta 
operatiiviseen henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä 
osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä 
rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita alan ajankohtaisaiheita. 
 
Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on 
käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään mikrotietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän
aihealueen johtavia asiantuntijoita ja ne pidetään Helsingin keskustan hotelleissa.
 
Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.    
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Kurssin sisältö

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Johdanto ja sijoitussalkun määritelmä
 
10.30 Kassavirrat

Kassavirran käsite•	
Pääoman liikkeet salkun osien välillä•	
Kassan sijainti: Salkussa vai salkun ulkopuolella•	

12.00 Lounas

13.00 Tuottolukujen laskenta
Tuotonlaskentakaava•	
GIPS-standardi•	
Laskentaperiodit•	
Annualisointi•	

15.00 Volatiliteetti
Riskin käsite•	
Volatiliteetin määritelmä•	
Volatiliteetin laskenta ja skaalaus•	

16.30 Päivän päättäminen

8.30 Aamukahvi

9.00 Capital Asset Pricing –malli ja Beta
Capital Asset Pricing -malli•	
Betan laskenta ja tulkinta•	
Esimerkkejä•	

10.30 Tuotto-riskitunnusluvut ja niiden laskeminen
Sharpen luku•	
Treynorin luku•	
Jensenin Alfa•	
Tracking error•	
Informaatiosuhde•	

12.00 Lounas

13.00 Kassavirtojen kohdistaminen
Erilaiset tuotonlaskentakaavat•	
Modified Dietz•	
Mitä kaavaa tulisi käyttää?•	
Käytännön kokemuksia•	

14.30 Indeksin valinta ja salkkukokonaisuuden  
 analysointi

Hyvän vertailuindeksin ominaisuudet•	
OMX-indeksit •	
Miten valitsen oikean vertailuindeksin sijoitussalkulleni?•	
Indeksien yhdistäminen – komposiitti-indeksit•	
Salkkukokonaisuuden yhteenveto•	

15.30 Tuotonlaskennan sudenkuopat
Yleisimmät virhekohdat laskennassa•	
Excelin sudenkuopat•	
Miten vältän ongelmat rakentaessani Excel-pohjan las-•	
kentaa varten?

16.15 Päivän päättäminen

1. päivä      2. päivä                                                                25.1.2013

Kurssin kouluttaja

Kurssin kouluttajana toimii portfolioanalyytikko Tomas Martinsen Suomen Sijoitustutkimus Oy:stä. 
Tomaksella on vuosien käytännön kokemus tuotto- riskilukujen laskennasta ja raportoinnista. 



Ilmoittautuminen

Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi
puh. 045 317 6363

Lisätietoja saat tiedustelut@sijoitusakatemia.fi tai puh. 045 317 6363
 
 
 
 
 Peruutus- ja muutosehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse. 
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. 
Tämän jälkeen laskutetaan peruutuskuluina 40% + alv 24% tapahtuman hinnasta. 
Jos varattu koulutuspaikka jätetään käyttämättä, eikä asiasta ilmoiteta, 
osallistujalta laskutetaan tapahtuman normaali hinta. 
Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle. 
Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.


