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Digiperin oppimateriaali
Hyödykkeet (commodites)
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Hyödykkeet

Yleisimpiä hyödykesijoituskohteita ovat kulta, hopea ja
öljy. Muita sijoitamismahdollisuuksia tarjoavia
hyödykkeitä ovat esimerkiksi maataloustuoteiden raaka-
aineet ja ruoka.
Kullan kysyntä on maailmanlaajuista, muta tarjonta on
rajallista. Valuuta, jota ei voi tulostaa kuin paperirahaa.
Kaivostuotanto on rajoitetua. Kiinnostus kultaa kohtaan,
joka on maailman perinteisin sijoituskohde, on kasvanut
tasaisest viime vuosina.
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Hyödykkeet

Kun haluaa sijoitaa jalometalleihin, kuten kultaan ja
hopeaan, on mahdollista ostaa kiinteä summa. Öljyn ja
viljan kaltaisten hyödykkeiden kanssa tämä vaikeutuu,
koska näillä materiaaleilla käydään kauppaa vain suurilla
määrillä.

ETC:t (Ex-change Traded Commodity) ovat pörssilistatuja
indeksiosuuksia, muta ne seuraavat raaka-aineiden ja
hyödykkeiden hintakehityksiä. Ne ovat piensijoitajalle
helpoin tapa sijoitaa yksitäisiin raakaaineisiin ja
hyödykkeisiin kuten esim. vilja, kahvi, öljy, energia,
teollisuusmetallit, karja, tai kulta.
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Hyödykkeet
Hyödykkeisiin sijoitaminen tehdään usein sijoitussalkun
tasapainotamiseksi. Kulta kukoistaa yleensä olosuhteissa,
joissa esimerkiksi osakkeet eivät. Maailman keskuspankit
omistavat huomatavia määriä kultaa. Kulta voidaan
rinnastaa "vakuutukseen", joka suojaa infaatolta,
poliitselta ja taloudelliselta epävakaudelta tai jopa
katastrofeilta. Edullinen vakuutus, koska kullan arvo säilyy
ja voi jopa nousta. Sopivin raaka-ainesijoitus
yksityishenkilöille jalometalleille. Sijoituskulta on
arvonlisäverotonta (käytännöllinen koko, kaunis tuote).
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Hyödykkeisiin sijoitamisen riskit
Riskit yleensä johtuvat hyödykkeiden hintojen vaihteluista.

7 suurinta riskiä: Operativiset riskit · 2. Vastapuoliriskit · 3.
Luotoriskit · 4. Likviditeetriskit · 5. Complianceriskit · 6.
Markkinariskit · 7. IT-riskit.

Compliance riski on organisaaton mahdollinen altstuminen oikeudellisille
seuraamuksille, taloudelliselle menetykselle ja aineelliselle menetykselle,
jos se ei toimi alan lakien ja määräysten, sisäisten käytäntöjen tai
määrätyjen parhaiden käytäntöjen mukaisest.

Ks lisää: htps://www.commoditypro.net/blog/top-7-
types-of-risks-to-manage-and-control-in-commodity-
trading
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Askelmerkit hyödykesijoitamisessa
(kulta)

Step 1

Valitse alusta ja
luo käyttäjätili

Step 2

Step 3

Talleta rahaa,

vähintään 50€
Osta kultaa

-suora sijoitus tai
sijoitus kultaa

jalostavaan
yritykseen
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Linkkejä
Investng on gold: htps://sijoitakultaan.f/

htps://www.commoditypro.net/blog/top-7-types-of-risks-to-manage-and-control-in-

commodity-trading

Beginners guide: htps://ostaosakkeita.f/sijoita-kultaan/

Change in the value of gold 5 years: 

htps://sijoitakultaan.f/sijoita-kultaan/faktoja-kullasta/kullan-hinta-kaavio/

Change in the value of silver 5 years: 

htps://sijoitakultaan.f/sijoita-hopeaan/faktoja-hopeasta/hopean-hinta-kaavio/

Nordnet htps://www.nordnet.f/f/markkina/nordnet-markets/hyodykkeet

Investment portolio builder: 

htps://www.salkunrakentaja.f/2012/09/kultaan-sijoitaminen-kaytannossa/

Investng on gold, Jalonom: htps://www.jalonom.com/kultaan-sijoitus/

Storage and price list: htps://www.jalonom.com/sinetsailytyspalvelu/

https://sijoitakultaan.fi/
https://ostaosakkeita.fi/sijoita-kultaan/
https://sijoitakultaan.fi/sijoita-kultaan/faktoja-kullasta/kullan-hinta-kaavio/
https://sijoitakultaan.fi/sijoita-hopeaan/faktoja-hopeasta/hopean-hinta-kaavio/
https://www.nordnet.fi/fi/markkina/nordnet-markets/hyodykkeet
https://www.salkunrakentaja.fi/2012/09/kultaan-sijoittaminen-kaytannossa/
https://www.jalonom.com/kultaan-sijoitus/
https://www.jalonom.com/sinettisailytyspalvelu/
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