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TÄHELEPANU!

Kauplemine aktsiate ja tuletisinstrumentidega kujutavad endast potentsiaalset 
kahjumiriski. Selleks on soovitatavalt konsulteerida litsentseeritud rahandusala 
professionaaliga, et määrata sobivat riskikapitali taset enne ,kui võtate mis tahes 
meetmeid turgudel kauplemiseks. Selle esitluse teave on ainult hariduslikel 
eesmärkidel ja see ei ole mõeldud finantsnõustamiseks. Kui teete või kaotate raha 
turgudel on see, et otsustasite asuda kauplema finantsturgudel. Te olete oma 
tegude eest vastutav. Sinu edus või ebaedus ei saa süüdistada kedagi peale 
iseenda.
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Minust
1993 Mudasilla talu piimakari, loomepuhkus põllumajandusest, taimekasvatus

Eluaegne õppija, riskijuhtimine ja tootja

2016 kevad Valgamaa Põllumeeste Liit

Riskijuhtimine ja coachiv juht

2016 sügis EPKK teraviljatoimkond

Riskijuhtimine ja sektor tervikuna

Mõttemeritokraatia



Kuhu lähed, Eesti põllumajandus?
Mulle tundub, et täna sõidame suure kiiruse ja teadmisega, et tahame saada 
tootmise maailmameistriteks väga erinevates sektorites, kasutades selleks 
plaanimajandusest pärinevat mõtlemist ja tegutsemist.

Oleme nagu ootel, et keegi kuskilt kaugelt ütleb meile, kuidas turumajanduses 
tuleb tegelikult toimida. Peame taipama , et seda ei ütle meile keegi väljastpoolt. 
Tuleb lihtsalt vahetada teekaarti, mis näitaks meile liikumist teises suunas. Kas 
see juhtub täna, homme või mitte kunagi, sõltub meie endi soovist tahta muutuda. 
Muutused nõuavad jälle omakorda õppimist. Ja õppimine muutusi 
õppekorralduses ja hulgaliselt rahalisi vahendeid.



Kuhu lähed, Eesti põllumajandus? (2)
Võimalik, et mängime juba aastaid pokkerit. Hasart ja sõltuvus hoiavad meid 
lauas. Kuidagi ei taha sealt lahkuda, saamata aru keda “lüpstakse”.

Õpime targematelt. Ray Dalio



2 olulist loodusseadust

1. Tünniseadus ja riskijuhtimine. 
Maksimaalse kasumi määrab ära 
madalaim riskimaandamise 
tünnilaua tase.

2. Edukas riskimaandamine nõuab 
kulusid ning eelarve koostamisel 
tuleks sellega arvestada.

Allikas: DLG



2018 näide nisu

30.05.2018 allikas:www.barchart.com



2018 näide nisu (2)

ALLIKAS:www.barchart.com



2018 näide nisu (3)
Muretse enne panuse tegemist, mitte pärast ratta pöörlema hakkamist.

                                                               Maxwell Maltz

Plaan nägi ette müüa pool arvatavast saagist. Sellest poolest sai aga ilmastiku 
toel 100% või rohkemgi.

Kindlasti mõned neist, kes said fikseerimisega kõrvetada, loobuvad järgnevatel 
aastatel fikseerimisest. Kas see ikka on õige otsus?



2018 näide nisu (4)
Targad jäävad igasuguste üles-alla liikumiste ajal kindlate alusprintsiipide juurde, 
aga muutliku meelega inimesed reageerivad emotsionaalselt sellele, kuidas asjad 
tunduvad, millegi popp olles sadulasse karates ja populaarsuse möödudes maha 
hüpates.

Nagu ütles Albert Einstein: “ Keset raskust peitub võimalus. “

Ükskõik kui halb situatsioon ka paistab, küsige endalt: mida ma saan sellest 
situatsioonist võita? Millised on siin võimalused .



Mõte

Ootamatud sündmused haaravad sind ainult siis oma 
võimusesse, kui sa lased neil oma elu juhtida. Kuid alati on 
sinu võimuses juhtida omaenda tegusid.

                                       Nassim Nicholas Taleb



Näide hinna lukustamisest

Allikas:www.barchart.com



Näide hinna lukustamisest (2)
 
Hüpoteetiline näide.2 teraviljatootjat. Mõlemad toodavad aastas 1000 tonni nisu.

Vingu Viiu ei müü saake kunagi ette. Rõõmustab jackpoti aastal ja vahepealsetel 
aastatel viriseb.Rõõmu Vollil on saakide müümiseks oma strateegia. Ta müüb 
füüsilist vilja ette ning kasutab ka kauplemiskontot, kus on kasutada 20000€. 
Esimesed 125 t füüsilist nisu 2019 saagist müüs ta augustis 2018 hinnaga 170€/t. 
Samal ajal oli MATIF 2019 dets lepingu hind 201€. Sellelt tasemelt müüs ta 20 
lepingut. Lisatehing riskimaandamisel. Tehingu alustamiseks oli vaja 562,5 
*20=11250 €. Füüsilise saagi ja MATIF hinna vahel on preemia  (ca 30€). 
Detsembris müüs järgmised 125 t füüsilist vilja hinnaga 161 €/t. Märtsi alguses 
ostis 20 lepingut tagasi 179 hinnaga. Kasum tehingust 201-179=22   
22*20*50=22000€. See raha on tal kontol. Tehingutasud ca 200€ ost müük kokku.



Näide hinna lukustamisest (3)
Samas olnuks võimalus kaubelda ka optsioonidega. Vaatame näidet put 
optsiooniga. Ost 20 lepingut put 190dets 2019. Hind 5€ ehk 250 € leping. Tehingu 
maksumus 5000€. Müük hinnaga 20€ t ehk lepingu müügihind 1000€ leping. 
Kasum tehingust 20*1000-5000= 15000€. Tehingutasud ca 200 €.

https://marketcheck.com.au/?p=12237

2 tootjat ja 2 väga erinevat tulemust

https://marketcheck.com.au/?p=12237


5. Aasta lähima kuu nisu graafik

Allikas: www.barchart.com



Aktsiamänguri pihtimus
Vaatlemine, kogemus, mälu ja matemaatika- need on asjad ,millele edukas 
kaupleja peab lootma. Ta ei pea mitte ainult vaatlema täpselt, vaid kogu aeg 
meeles pidama, mida ta tähele on pannud.Ta ei saa teha panust ebamõistlikule 
või ootamatule, ükskõik kui tugevad võivad olla tema isiklikud veendumused 
inimese ebamõistlikkuse kohta või kuitahes kindlalt ta võib arvata , et ootamatusi 
juhtub väga sageli. Ta peab alati panustama tõenäosusele- see tähendab neid 
ette näha. Aastatepikkune praktika selles mängus , pidevalt õppides, pidevalt 
meeles pidades, võimaldavad kauplejal tegutseda otsekohe, nii sel puhul, kui 
juhtub midagi ootamatut, kui ka siis, kui juhtub saabuma oodatu.

Allikas: Edwin Lefevre, Aktsiamänguri pihtimus



MATIF toidunisu detsember 2019 lepingu graafik

Allikas: www.barchart.com



Mõtteid
“Suurim aktsiaturg, kuhu saab investeerida, olete Te ise. Selle tõe leidmine on 
parem kui kullakaevanduse leidmine." Byron Katie

Iseennast peab tundma. Siin ei saa keegi teine sulle appi tulla. Pead ise ennast 
kontrollima. Siis hakkab sinu sees tööle justkui kääritusaparaat, mis annab 
sisemist jõudu. Sul peab olema tapjainstinkt.

                                                    Juha Mieto



Riskinõustaja
Õige riskijuhtimisstrateegia on samapalju psühholoogiline kui ka intellektuaalne 
väljakutse. Nagu muude väljakutsete puhul elus, on ka riskijuhtimises reeglina 
targem otsida professionaalset abi, et asjakohaselt ettevõtte riskjuhtimisstrateegia 
üles ehitada ja käigus hoida.



USA tootjate võimalused vs Eesti
USA tootjad saavad rohkem teavet kui ükski muu maailma riik:

Esmane allikas on USDA, mis avaldab arvukalt aruandeid. (+/-)

Igal suurel osariigi ülikoolil on teoksil ulatuslikud uuringud. (-)

Kõigil suurematel teraviljaettevõtetel on märkimisväärsed turujälgimise süsteemid, mis annavad tootjatele 
teavet. (+/-)

Suuremad põllumajandustootjate ühendused annavad turuinfot ja abi nende liikmetele, nagu Taluliidud ja 
Tootjate liidud. (-)

On ka palju eraisikuid ja ettevõtteid mis annavad turundusabi erinevatel tasemetel erineva tasemega 
kasutajatele. Just see vorm kogub  tootjate suuremat kasutamist USAs. Sõltumatu turuinfo. (-)

Allikas: https://cereals.ahdb.org.uk/media/5416/Worldwide%20price%20risk%20management%20techniques.pdf

https://cereals.ahdb.org.uk/media/5416/Worldwide%20price%20risk%20management%20techniques.pdf


Lahendused
USA teraviljafarmid kasutavad järgmiseid võimalusi (2000.a. andmed)

40% forward lepingud

25% futuurid

70% säästetud raha

37% mitmekesine majandustegevus

Allikas: Joy Harwood, Futures Markets and Risk Management, A US Perspective, OECD workshop 
on Income Risk Management, Paris, May 2000



Nügimine
Investeerimisportfelli (riskimaandamise süsteemi) loomine ja selle haldamine 
paljude aastate lõikes ei ole sugugi lihtne. Enamikul firmadel on selleks omad 
asjatundjate meeskonnad, keda varade haldamisel abistavad ka 
väliskonsultandid. Kuid üksikosalejad teevad seda tavaliselt ise või saavad abi 
mõnelt kolleegilt või sugulaselt, kel võib küll asjast mõningast aimu olla, aga 
reeglina puudub väljaõpe.Lõpptulemus on selline , nagu siis, kui lõikame iseendal 
juukseid- üsna kole. Enamik inimesi vajab mõningast abi, hea valikuarhitektuur ja 
hoolikalt valitud nügimisviisid võivad siin kõvasti kasuks olla.

Allikas: Richard Thaler, Nügimine



Uued lahendused riskijuhtimisel
Prantsusmaalt selline abimees

https://www.captainfarmer.com/

https://www.captainfarmer.com/


Uued lahendused rikijuhtimisel (2)
Kaupade haldamine (plokiahel)

https://www.ekaplus.com/solutions/eka-trm-ags/

https://www.ekaplus.com/solutions/eka-trm-ags/


Materjalid riskijuhtimisest
Ettekanded ühistegevuse programmist 2019 ja Teraviljafoorum 2017

http://yhistegevus.emu.ee/wp-content/uploads/2019/02/%C3%9Chistegevus-ja-riskijuhtimine-Kalle-Kits-15
.02.2019.pdf

http://epkk.ee/wp-content/uploads/2017/03/7_Kalle-Kits.pdf

Per Villumsen Baltic Agro viljaseminaril 2016

http://www.balticagro.ee/seminarid/2016-viljaseminar

Teraviljafoorum 2019

http://epkk.ee/wp-content/uploads/2019/03/Teraviljafoorum-2019-Janno-Toomet.pdf

https://twitter.com/Maamajandusnou1

http://yhistegevus.emu.ee/wp-content/uploads/2019/02/%C3%9Chistegevus-ja-riskijuhtimine-Kalle-Kits-15.02.2019.pdf
http://yhistegevus.emu.ee/wp-content/uploads/2019/02/%C3%9Chistegevus-ja-riskijuhtimine-Kalle-Kits-15.02.2019.pdf
http://epkk.ee/wp-content/uploads/2017/03/7_Kalle-Kits.pdf
http://www.balticagro.ee/seminarid/2016-viljaseminar
http://epkk.ee/wp-content/uploads/2019/03/Teraviljafoorum-2019-Janno-Toomet.pdf
https://twitter.com/Maamajandusnou1


Materjalid riskijuhtimisest (2)
Investeerimisfestival 2019

https://investeerimisklubi.ee/investeerimisfestival/

Ära kuula ega usu mitte kunagi inimest, kes ei 
riski enda nahaga- ilma riske võtmata üritavad 
kasu teenida vaid lollid ja petised, kes loodavad 
et vead ei jõua kunagi nendeni tagasi
                               Nassim Nicholas Taleb

https://investeerimisklubi.ee/investeerimisfestival/


Materjalid riskijuhtimisest
Börsikauplemise kiirkursus

https://pood.aripaev.ee/borsikauplemise-kiirkursus

https://pood.aripaev.ee/borsikauplemise-kiirkursus


Edu valem

Edu poole võib teha kaks peamist viga: 1. 
ei lähe kogu teed ja 2. ei alusta 
ettevõtmisega!

ALLIKAS:https://pbs.twimg.com/media/D13zN0WXgAwWUy
M.png



Edu valem (2)

Edukad on ainult kannatlikud, rasket tööd taluvad, 
pühendunud, distsipliini pidavad, riskijuhtimist kasutavad ja 
avatud mõtlemisega ettevõtjad. Ära kunagi anna alla!!



Lõpetuseks

Kauplemist ja riskijuhtimist saab õpetada ainult teatud 
tasemeni. Sealt edasi peab areng tulema juba kauplejast 
(riskimaandajast) endast.

Küsimused????



                             

                         

                                 Aitäh!


