
 
 

Kansainvälinen sijoittaminen -webinaari Q&A 
 
Sijoittaja.fi järjesti webinaarin yhteistyössä eToron kanssa. Sijoittajat saivat lähettää 
kysymyksiä ennakkoon ja webinaarin aikana. Alla on kooste kysymyksistä ja vastauksista. 
 
Tärkeitä linkkejä: 

● Usein kysyttyä eTorosta -blogikirjoitus 
● Sijoittaja.fi:n neuvottelemat edullisemmat hinnat saat rekisteröitymällä Sijoittaja.fin 

kautta. Kaupankäyntikustannukset ja rekisteröityminen 
● Sijoittaja.fi:n kansainvälisten salkkujen esittelysivu 
● Sijoittaja.fi:n salkkujen löytäminen eTorosta 

 

Q&A 
 
Q: Milloin long investorin kannattaa lisätä painoa hyvin nousseessa osakkeessa, jota 
on ostanut aikaisemmin joka on noussut reilusti? 
A: Tarkastele ensin osakkeen painoa salkussa. Jos on yli 20 %, on hajautusmielessä 
vaarallisen korkea. Jos paino maltillinen, niin osaketta voi lisätä, mikäli fundamentit 
kehittyneet oikeaan suuntaan. Osake, joka on kasvanut vauhdilla ja parantanut tulosta, voi 
olla arvostusmielessä halvempi nyt kuin joku aika sitten, vaikka olisi noussut voimakkaasti. 
Tarkista siis myös arvostusluvut. 
 
Q: Hyviä jenkki analyysi-/sijoitussivustoja? 
A: Marketwatch, TradingView, SeekingAlpha, FinViz. 
 
Q: S&P 500-indeksin vaikutukset Teslaan pitkällä aikavälillä 
A: Tasaa volatiliteettia. Nousee korkealle indeksin suurimpien yhtiöiden joukossa, koska 
markkina-arvo jo niin suuri. Hyötyy myös rahavirroista indeksituotteisiin ja ETF:iin. Eli pitkällä 
tähtäimellä myönteinen. Sijoittajan kuitenkin hyvä huomata, että Teslan arvostuskertoimet 
500$ hintaa käyttäen ovat erittäin korkeat ja selvästi S&P 500 -indeksin muita kärkiyhtiöitä 
korkeammat. Tämä laskee tuotto-odotusta. 
 
Q: Voiko eTorossa tehdä option tradingiä USA:n markkinoilla? 
A: Ei nyt, mutta tulossa. 
 
Q: Meneekö verotiedot automaattisesti verottajalle? Saako eTorosta raportteja 
verotukseen? 

https://artikkelit.sijoittaja.fi/blog/usein-kysytyt-kysymykset-etorosta
https://artikkelit.sijoittaja.fi/blog/kaupank%C3%A4yntikustannukset-etorossa
https://tilaa.sijoittaja.fi/maailmanparhaatsijoitussalkut
https://artikkelit.sijoittaja.fi/blog/n%C3%A4in-l%C3%B6yd%C3%A4t-sijoittaja.fin-salkut-etorosta


A: Raportin saa, mutta ei ole 9A-muodossa. Veroraportit eToron mukaan kehitteillä. 
Mahdollisesti jo vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Todennäköisesti muut maat tulevat 
ennen Suomea. 
 
Q: Jos kopioin useita henkilöitä ja vuoden aikana tapahtuu satoja toimeksiantoja, 
joudunko käsin käymään kaikki toimeksiannot ja myynnit läpi ja kirjata jokaisen 
tapahtuman erikseen verottajan sivuilla ja jos täytyy niin joka vuosi vuosiraportin 
mukaanko ne ilmoitan? 
A: Perehdy tarkasti salkkuihin, joita kopioit. Osa voi käyttää CFD:eita ja niiden tappiot eivät 
ole Suomen verotuksessa vähennyskelpoisia yksityishenkilöille. Sijoittaja.fi:n kansainväliset 
salkut on toteutettu oikeilla osakkeilla ja ETF:illä. Salkut ovat aktiivisia, mutta pyrimme 
välttämään turhaa kaupankäyntiä. 
 
eTorosta saa raportin myös Excel-muodossa, jota voi muokata ja hyödyntää 
veroilmoituksessa. 
 
Q: Millä perusteella etorossa valitaan osakkeet jotka tulee sijoittajille tarjolle? 
A: Suosituimmat osakkeet ovat eTorossa. Likviditeetti ja markkina-arvo tärkeät, koska 
eTorossa voi ostaa myös osakkeiden osia. Myös Airbnb on tulossa IPO:n jälkeen eToroon. 
 
Q: Miten valuutanvaihto- ja muut kulut menee? 
A: Ostettaessa tai myytäessä eToro käyttää reaaliaikaisia kursseja valuutanvaihdossa. 
eToro ei siis peri spread- tai muuta kustannusta valuutanvaihdosta osto- tai 
myyntitoimeksiantoa tehtäessä.  
 
Blogi aiheesta: Kaupankäyntikustannukset eTorossa 
 
Q: Teillä kun on uusille rekisteröityville bonuksia, mutta onko mitään olemassa 
oleville eToron käyttäjille ketkä eivät ole vielä tehneet kauppaa? 
A: Meille maililla käyttäjätunnus ja sposti (info@sijoittaja.fi). Jos on meidän kautta löytänyt 
eToron ja voimme sen osoittaa, niin voimme koittaa saada mukaan bonusohjelmaan. 
 
Q: Suosituksia välittäjäksi USAn optiokauppaan? 
A: Meillä ei ole tähän suositusta, mutta moni meidän lähipiirin sijoittaja käyttää Interactive 
Brokersia, joka “ammatti-treidereiden suosima”. Kannattaa googlettaa englanninkielisiä 
vertailuja. 
 
Q: Onko Sijoittaja.fi copysalkut aktiivisia vai passiivisia? 
A: ETF-salkku on hyvin passiivinen. Osakesalkut (Disruptive ja Quality) ovat aktiivisia. 
Pyrimme kuitenkin välttämään turhaa kaupankäyntiä.  
 
Q: Voiko eToron kautta päästä ostamaan niitä ETF:iä jotka on listattu USA:ssa ja jotka 
on blokattu eurooppalaisilta sijoittajilta? 
A: Ei. Jos, niin silloin CFD, eikä tappiota voi hyödyntää verotuksessa. 
 
Q: Millaisia viputuotteita eTorolla on? 
A: CFD, mutta yksityissijoittajan huomattava, että tappiota ei voi vähentää verotuksessa. 
eToron edustaja kertoi, että optiokauppa on tulossa, mutta aikataulu ei vielä selvä. 

https://artikkelit.sijoittaja.fi/blog/kaupank%C3%A4yntikustannukset-etorossa


 
Q: Can you make trading also after market hours? 
A: Ei voi. Sijoittaja voi jättää kuitenkin toimeksiannon. 
 
Q: Have you plans to launch stock options? 
A: Tulossa. 
 
Q: Which of your products are physical and which cynthetical? 
A: Avatessa kaupankäynti-ikkunan tietyn osakkeen kohdalla ostosumman alapuolella lukee 
teksti ”CFD TRADE”, mikäli olet käymässä kauppaa hinnanerosopimuksella. Mikäli kyseessä 
on fyysinen osake, lukee siinä ”You are buying the underlying asset”. 
 
Tarkista vielä, että et ole käyttämässä vipua kaupankäynnissä, sillä vivun käyttäminen 
muuttaa toimeksiannon automaattisesti CFD-kaupaksi. 
 
Näet myös suoraan instrumentista, jos sen perässä lukee CFD, kyseessä on CFD. 
  
Blogi aiheesta: Mitkä ovat aitoja osakkeita ja mitkä CFD:eita eTorossa? 
 
 
 
Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita Investment 
Intelligence Oy/Sijoittaja.fi pitää oikeina ja luotettavina. Investment Intelligence Oy ei 
kuitenkaan takaa sitä, että oheiset tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. 
 
Vastuuvapauslauseke 

https://artikkelit.sijoittaja.fi/blog/mitk%C3%A4-ovat-aitoja-osakkeita-ja-mitk%C3%A4-cfdeita-etorossa
http://vastuuvapauslauseke/

