
Jaak Roosaare

Minu 
investeerimispõhimõtted

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 -



Tekita sissetulek mis on 
suurem kui kulud ja investeeri

ülejääk passiivset tulu 
tootvatesse varadesse



AKTSIAD alates 1999
• 50+ ettevõtte aktsiad
• 800k+ eur portfell

LAENUD alates 2009
• 50+ hüpoteeklaenu (2m+ eur)
• 100k+ eur ühisrahastus

KINNISVARA alates 2010
• 100+ üürikorterit
• Scandium KV ja Everaus KV

ETTEVÕTLUS alates 2014
• Kirjastus ja koolitused
• Idufirmad (Funderbeam)

• EBS finantsjuhtimine
• 7 suve raamatumüük USAs
• 4 raamatu autor





2006 € 235
2007 € 1190
2008 € 3051
2009 € 5481 
2010 € 5890



Müügiguru OÜ investeeringute ülevaade 2009

Firma investeerimispõhimõtted võib võtta kokku järgmiselt:

1. Eelistada suuremaid dividendimaksjaid väiksematele
2. Eelistada võlavabasid ettevõtteid võlgades ettevõtetele
3. Eelistada odavamaid hindasid kallimatele, hindade kukkumisel 

suurendada positsiooni
4. Keskenduda ebalikviidsematele turgudele ja väärtpaberitele, 

kasutades ära enda eeliseid
5. Hajutada riski pankrotiohtlikes firmades, kontsentreerides samas 

investeeringuid turvalistesse firmadesse.
6. Proovida investeerida nii, et iga stsenaariumi puhul oleks tulem 

positiivne (win-win)
7. Vajadusel kasutada võimendust, kuid ainult turvaliste aktsiate 

ostmiseks



6. märts 2009



6. märts 2010



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!







Investeeringute ülevaade 2016 

Juba aasta-aastalt on Müügiguru OÜ muutnud oma fookust ja suunanud investeeringuid 
üksnes aktsiaturgudelt ka kinnisvara ja laenuturule. Sellest tulenevalt on ettevõtte 
investeerimispõhimõtted järgmised: 

1. Ettevõtte eesmärgiks on teenida kapitalilt vähemalt 15% aastatootlust.

2. Ettevõte investeerib kahte varaklassi: aktsiad ja välja antud laenud (eelkõige kinnisvara 
tagatisel). 

3. Hüpoteeklaenude puhul on minimaalseks intressiks 12% aastas, oleme selle 
finantseerimiseks valmis kasutama ka aktsiate tagatisel võimendust (intressiga 5,5%-8,5% 
aastas). 

4. Ehitame järk-järgult üles investeerimisportfelli ühisrahastusportaalides (Bondora, 
OmaRaha, Mintos, CrowdEstate jt). Eesmärgiks on kokku investeerida kuni 100 000 
eurot. 

5. Aktsiates keskendume Baltikumi väärtusaktsiatele ja üritame teenida kasvavat 
dividenditulu. 

6. Ettevõtte eesmärk on jõuda iga aktsiapositsiooniga olukorda, kus oleme oma raha tagasi 
saanud ja saame positsiooni hoida ilma oma rahaga riskimata. 



1. Kuluta vähem kui teenid!
2. Pane liitintress enda jaoks tööle!
3. Raha on parem töötaja kui Sina!
4. Keegi ei hooli Sinu rahast rohkem kui Sina!
5. Ära spekuleeri!
6. Ära investeeri kui Sa aru ei saa!
7. Küsi nõu inimestelt, kes on edukad!



roosaare.com
facebook.com/rikkaks
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