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MarkkinaKatsaus on tällä kertaa poikkeuksellisesti PDF-

muotoisena ja ilmestyy pääsiäisen vuoksi torstaina totun 
lauantain sijaan.  

 
Käymme läpi ensin USA:n osakemarkkinat ja tämän jäl-

keen siirrymme Saksan DAX-indeksin kautta Helsingin 
pörssiin sekä tilaajien lähettämiin osakekysymyksiin.  

 
Osakemarkkinat ovat pitkän nousun 

jälkeen tilassa, joka vaatii sijoittajal-
ta suurta varovaisuutta ja suunnitel-

mallisuutta. Suurella todennäköisyy-
dellä nyt ei ole aika kahmia uusia 

osakkeita salkkuun vaan keskittyä 
sekä voittojen että pääomien suo-

jaamiseen.  

 
Useilla markkinoilla on nähtävissä 

vilkkuvia varoitusvaloja, jotka enna-
koivat edessä olevia hankaluuksia.  

 
 

Loistavaa päivää, 
 

Matias 

Huhtikuu 2012 
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USA:n osakemarkkina on voimissaan kun Nasdaq on DJ-30 -indeksiä vahvem-

pi. Lokakuussa alkaneessa nousussa näin on ollut hyvin selvästi. Tämä on 
vahvan markkinan merkki. Nasdaq on noussut reilusti vuoden 2011 huippu-

jensa yläpuolelle tasoille, joilla sitä ei ole nähty sitten marraskuun 2000 jäl-
keen. Viikkokuvaajassa nähdään, kuinka nousu on jatkunut vahvana alem-

malta kanavaviivalta ylemmän kanavaviivan yläpuolelle. Liikkeen tähänastista 
vahvuutta on vaikea kiistää. Indeksit voivat nousta ylemmän kanavaviivan 

yläpuolelle viikkokuvaajassa, mutta harvoin jaksavat pysytellä siellä pitkiä ai-
koja. Vauhdin hyytyessä vahvan nousumarkkinan aikaiset laskut päätyvät 

usein nuolen osoittamalle ”arvoalueelle” liukuvien keskiarvojen väliin.  
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Kurkistus päiväkuvaajaan saa hälytyskellot soimaan. Hinnan ja MACD histo-

grammin välillä on nähtävissä selvä poikkeama. Kuvassa kohta A kuvastaa 
nousun voimaa tammikuussa. Histogrammin painuminen nollatason alapuolel-

le maaliskuun alussa B katkaisee härän selän ja nousun jatkuminen tapahtuu 
pienenevällä voimalla. Poikkeama on valmis, kun histogrammi kääntyi uudel-

leen alaspäin huhtikuun alussa.  
 

Nousu on tapahtunut jatkuvasti pienenevän joukon vetämänä. Massat seuraa-
vat tyypillisesti johtajaa niin politiikassa, muodissa kuin osakemarkkinoillakin. 

Nousun johtajat ovat nyt vähissä ja useimmat osakkeet ovat kulkeneet joko 
poikittain tai kääntyneet jo laskuun viimeisten viikkojen aikana. On hyvin to-

dennäköistä, että näin ruman divergenssin (poikkeaman) säestämänä näem-
me ikävän tuntuisen notkahduksen. Tämä ei tarkoita nousumarkkinan loppu-

mista, vaan se on täysin normaalia liikettä näin pitkän nousun jälkeen. Alkava 
tuloskausi ja Euroopan jatkuvat talousvaikeudet voivat hyvin toimia katalyyt-

tina korjausliikkeelle.  

 
Ensimmmäinen tavoite Nasdaq Composite -indeksille on 2900 pistettä, ja tä-

män alitus voi tuoda meidät jopa 2750 pisteen tasolle, joka olisi 50 % fi-
bonacci-korjaustaso syksyllä alkaneelle rallille.  
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DAX-indeksi on ollut selvästi USA:n osakeindeksejä heikompi, vaikka nousua 

prosentuaalisesti onkin tullut hyvin kunnioitettavasti vuoden 2011 pohjilta 
lähtien. Liike on kuitenkin pysähtynyt viikkokuvaajasta helposti nähtävään 

historiallisesti merkittävään tasoon, jos matka alaspäin on alkanut. Indeksi on 
ehtinyt nousta jo melko kauas juuri leikanneista 20 ja 40 viikon liukuvista 

keskiarvoista. Keskiarvojen mukaan pitkä trendi olisi nouseva, mutta tämän 
vahvistukseksi haluaisimme nähdä DAX:in pääsevän vuoden 2011 huippujen 

yläpuolelle.  
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Päiväkuvaajasta näemme, kuinka 7000 pisteen ylityksen voima on loppunut 

7200 pisteen vastustasoon MACD viivojen, histogrammin sekä RSI:n vahvan 
negatiivisen divergenssin maustamina. Paljon ikävämmän näköiseksi kuvaaja 

ei voi muuttua. Lyhyellä aikavälillä on selvästi nähtävissä ikävyyksiä paratii-
sissa, joista selvänä merkkinä on tiistaina tapahtunut voimakas lasku. Suuri 

punainen kynttilä on pysähtynyt alla olevan 50 päivän liukuvan keskiarvon 
tietämille. Alapuolella oleva avoin GAP vetää vahvasti DAX:ia puoleensa, ja 

alemmat tasot ovat hyvin todennäköisiä.  
 

Alapuolella on vahva tukitaso alue välillä 6470-6600. Tämä läpäisy alaspäin ei 
ole helppo tehtävä, ja suurella todennäköisyydellä tämä taso antaakin ainakin 

tukea indeksille.  
 

200 päivän liukuva keskiarvo osuu sattumalta tälle samalle alueelle ja mah-
dollinen päätyminen tämän alle aiheuttaa varmuudella vatsanväänteitä useille 

sijoittajille. Nämä ovat tasoja, joita on syytä pitää silmällä vaikka pääasialli-

nen sijoituskohde olisikin kotimaiset osakkeet.   
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Helsingin pörssi on ollut selvästi heikommassa vedossa kuin USA:n tai Saksan 
pörssit. Pitkää trendiä kuvaavat liukuvat keksiarvot ovat juuri leikkaamassa, 

mutta indeksi on päässyt samanaikaisesti livahtamaan takaisin keskiarvojen 
alapuolelle. Tämä ei ole varsinaisesti suurta vahvuutta kuvastava ele.  
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Päiväkuvaajasta on selvästi nähtävissä, kuinka indeksi on tehnyt huiput hel-

mikuussa ja tämän jälkeen ei ole kyennyt enää nousemaan näille tasoille. 
Huippujen aikaan syntyi rujon näköinen divergenssi MACD-histogrammin ja 

hinnan välille. Jällen nähdään kuinka divergenssit useimmiten potkaisevat liik-
keelle vallitsevaa trendiä vastakkaisen liikkeen.  

 
Lokakuun huipun kauppa kulkevaa tukitasoa on kokeiltu kahdesti, jonka jäl-

keinen kolmas kerta on tuonut OMXH25-indeksin voimalla tukitason ja 200 
päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Todennäköistä on, että matka jatkuu 

ainakin alapuolella olevalle tukitasolle saakka. Mikään liike ei tosin ole suora-
viivaista vaan murtunutta tukitasoa, joka muuttuu vastustasoksi tullaan suu-

rella todennäköisyydellä uudelleen testaamaan alapuolelta käsin. Indeksi 
näyttää päiväkuvaajaa tarkasteltaessa erittäin heikolta, ja nyt ei ole se aika, 

kun minulle tulee mieleen lastata reppua täyteen uusia osakeostoksia.  
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Nokian viikkokuvaaja näyttää osakkeen pitkän aikavälin trendin olevan edel-
leen laskeva. Päiväkuvaajasta nähdään, kuinka osake on ahdistettu laskevaan 

kiilaan ja liikkunut poikittain käytännössä keväästä 2011 lähtien.  

 
Marraskuussa tapahtuneen 200 päivän liukuvan keskiarvon epäonnistuneen 

testauksen jälkeen ei puhti ole riittänyt paranevista uutisista huolimatta uu-
teen 200 päivän LKA testaukseen saati sitten ylittämiseen. Alapuolella on kak-

si merkittävä tukitasoa: S1 ja S2. Ensimmäisen tukitason pettäminen toisi 
suurella todennäköisyydellä 3,5€ alapuolella olevan tason S2 peliin mukaan.  

 
Itse olisin kiinnostunut tästä osakkeesta, mikäli näkisin onnistuneen juoksun 

laskevan trendiviivan yläpuolelle ja loikan 200 päivän LKA paremmalle puolel-
le. Tämä olisi merkki pitkään kestäneen laskevan trendin katkeamisesta. 
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Cityconin pitkän aikavälin trendi on edelleen laskeva, vaikka osake onkin 

noussut pirteästi vuoden 2011 pohjilta. Vauhti on kuitenkin hyytynyt lasku-
trendille tyypillisellä tavalla 40 viikon liukuvaan keskiarvoon. 

 
Päiväkuvaajasta nähdään, kuinka 2,7 euron taso on toiminut vahvana vastus-

tasona, ja kahden testauksen jälkeen osake on loikannut 200 päivän liukuvan 

keskiarvon alapuolelle jättäen jälkeensä rujon aukon. Pudottuaan tukitasolle 
tapahtui hento ponnistusyritys, joka kuitenkin hyytyi GAP:in alalaitaan ja 200 

päivän LKA alapuolelle. Citycon testasi tiistaina uudelleen ikävällä tavalla tuki-
tasoa S1, joka toistaiseksi kuitenkin on pitänyt. On kuitenkin hyvin suuri vaa-

ra nähdä tämä osake murtautuvan tämän tason alapuolelle, jolloin 2,2 euron 
tukitaso S2 saattaa varsin hyvin tulla peleihin mukaan.  

 
Citycon näyttää perin heikolta eikä herätä ostohaluja tällä hetkellä. Onnistu-

nut 2,2 euron testaus saattaisi muodostaa otollisen ostopaikan. Sitä kannat-
taa pitää silmällä.  
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Affecton pitkä trendi on kääntynyt jälleen nousuun ja osake on tavoitellut vas-

tustasoksi muuttunutta aikaisempaa tukitasoa, joka sijaitsee 3 euron tasolla. 
 

Päiväkuvaaja varoittelee nousun kestävyydestä indikaattoreihin muodostuvien 
divergenssien välkkyessä punaisena. Toistaiseksi tämä hyvin ohuesti vaihdet-

tu osake lepää aivan tukitasollaan ja nouseva trendi on edelleen voimassa. 

Varsinaisesti tämä ei kuitenkaan houkuta ostamaan osaketta, mutta toistai-
seksi muodostuvat divergenssit eivät ole saaneet suistettua osaketta le-

posijoiltaan. Alla olevaa 50 päivän liukuvaa keskiarvoa on kuitenkin syytä pi-
tää silmällä, sillä sen alapuolelle joutumien voi saada aikaan kylmää kyytiä.   

 
Affectolla on ollut tapana tehdä nousupyräys ja sitten lepäillä useita viikkoja 

ennen uutta nousua. Tämä voi tietenkin olla madollista jatkossakin, mutta oli-
sin hyvin varovainen tämän osakkeen suhteen johtuen sen erityisen alhaisista 

kauppamääristä. Periaatteessa yksi piensijoittaja voi heiluttaa tätä osaketta 
melkoisella tavalla, puhumattakaan suuremmista pelureista.  
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Pitkä trendi on nouseva ja osake on viikkokuvaajassa hieman tuki- ja vastus-

tasojen muodostaman kanavan keskikohdan yläpuolella. Päiväkuvaajasta näh-
dään mallikas nouseva trendi, joka antaa mahdollisia viitteitä levon tarpeesta. 

Liike on pysähtynyt 22 euron kohdalla olevaan vastustasoon ja kääntynyt 
kohti nousevaa trendiviivaa. Suojaavaa stop-tasoa pitäisin tämän osakkeen 

kohdalla S1 tukitason alapuolella, sillä se tarkoittaisi sekä trendiviivan rikko-
mista että tukitason alapuolelle päätymistä. Tässä tapauksessa lasku voisi hy-

vin helposti jatkua S2 tasolle saakka, joka voisi tarjota mielenkiintoisen mah-
dollisuuden ostaa tätä vahvasti kulkenutta osaketta.  

 
Toistaiseksi Sampo on nousevassa trendissä, vaikka tiistai jättikin kuvaajaan 

erittäin ruman suuren punaisen kynttilän.   
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Apple on ollut yksi USA:n pörssivetureista. Osake on tällä hetkellä hedge-

rahastojen eniten omistama osake, ja useat analyytikot uskovat osakkeen 
nousevan 1000 dollariin.  

 
Paraboliseksi kiihtynyt nousu ja suuret odotukset saavat minut varovaiseksi. 

En voi kiistää, etteikö trendi olisi voimissaan, mutta kuvaavan oikeassa lai-
dassa on nähtävissä kuinka MACD histogrammi on pudonnut nollan alapuolel-

le. Mikäli histogrammi kipuaa nollan yläpuolelle ja kääntyy uudelleen laskuun 
aiempaa huippua alemmalta tasolta, meillä on ruudulla negatiivinen diver-

genssi, joka on suurella todennäköisyydellä merkki Applen trendin päättymi-
sestä ja korjausliikkeen alkamisesta. Mikäli näen tämän tapahtuvan, aion 

shortata Applea ostamalla myyntioptioita. Muutoin en tämän osakkeen 
laskua lähtisi pelaamaan.  

 
Mahdollisen korjausliikkeen tavoitetasoina pidän $576, $550 ja $525 tasoja.  

AAPL on osake, jonka kanssa kannattaa olla varovainen, sillä parabolisessa 

liikkeessä olevat osakkeet voivat jaksaa korkeammalle kuin uskommekaan ja 
tämän jälkeen voivat yllättäen pudota alemmaksi kuin voimme kuvitellakaan. 

 
Vaikka matka voikin jatkua vielä ylemmälle tasolle, riski-tuotto -suhde osak-

keen ostamisessa tällaisessa ympäristössä ei tunnu houkuttelevalta.  
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BAC eli Bank Of America on tehnyt huiman nousun karvan alle $5 tasolta 10 

dollariin. Osakkeen hinnan kaksinkertaistuminen tapahtui kuvan vasemmassa 
laidassa näkyvän punaisella merkityn positiivisen divergenssin seurauksena.  

 
BAC on levännyt 8,10 olevan vastustason murtautumisen jälkeisen juoksun 

jälkeen. Tällainen poikittaisliike voi murtautua joko ylös tai alaspäin ja etukä-
teen sitä on lähes mahdotonta ennustaa. Osake on pudonnut muodostuneen 

tukitason alapuolelle. Nyt on syytä olla tarkkana, sillä tässä on mahdollisuus 
valemurtautumiseen, mikäli torstaina BAC nousee takaisin tukitason yläpuo-

lelle. Tämä lisäisi voimakkaasti uuden nousuyrityksen todennäköisyyttä.  
 

Mikäli pudotus jatkuu, tavoitetasona on aikaisempi alapuolella murrettu vas-
tustaso 8,10. Mikäli osakkeen laskun puolesta haluaa laitta pelimerkkejä pöy-

dälle, itse pyrkisin myymään osaketta lyhyeksi noin 9,2 hintaan ja asettaisin 
suojaavan stop-toimeksiannon 9,84 kohdalle. Mikäli haluaa antaa enemmän 

aikaa ja tilaa osakkeelle, stop-tason voi asettaa 10,13 tasolle, jolloin shortti-

idean vääräksi osoittaminen vaatii nousevan trendin selkeää jatkumista.  
 

BAC ei ole nykyisessä asetelmassaan minulla ”A setup” lyhyeksi myymiselle, 
mutta todennäköisyydet lyhyellä aikavälillä osakkeen laskemiselle ovat mie-

lestäni suuremmat kuin sen nousemiselle tässä markkinatilanteessa.   
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CSCO on selkeästi shortti, mutta se on minun mieleeni ehtinyt jo liikahtaa 

hieman pitkälle. Otollinen paikka myydä lyhyeksi on vastustason kohdalla ta-
pahtuva negatiivinen divergenssi, joka on nähtävissä sekä MACD-viivoissa, 

että histogrammissa. Tämä lasku kuitenkaan on tuskin vielä nähnyt loppuaan.  
 

Osake kääntyi laskuun uudelleen testattuaan alapuolelta aikaisempaa nouse-
vaa trendiviivaa, jonka alapuolelle CSCO päätyi maaliskuun alun notkahduk-

sessa. Tämä sattui samaan aikaan, kuin yläpuolella oleva aikaisempi vastusta-
so. Viimeisen kahden päivän aikana osakkeen laskiessa volyymi on kasvanut. 

Mikäli CSCO yrittää uutta nousua lähipäivinä esimerkiksi alemmalta trendivii-
valta käsin osaketta voisi myydä lyhyeksi ja laittaa-stop toimeksiannon 21,30 

nurkille. Liikkeen tavoitteena pitäisin 18,15-18,35 välillä olevaa avointa 
GAP:iä. Lasku tänne ei tosin ole helpon tien takana, sillä edessä on vielä S1 

tukitaso, mutta useimmiten käännökset tuovat meidän vähintään yhden tuki-

tason lävitse alemmalle tasolle.  
 

Mikäli kuitenkin näyttää siltä, että S1 pitää, on syytä harita pikaista voittojen 
kotiuttamista.    
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Kullan viikkokuvaajasta näemme keltaisen metallin olevan edelleen pitkän ai-

kavälin nousevassa trendikanavassa. Kulta teki huipun loppukesästä ja on tä-
män jälkeen ollut laskevassa ja poikittaisessa liikkeessä. Minulla on sellainen 

tuntemus, että kullan lasku ei ole vielä ohitse, ja vuodenvaihteen aikainen 
pohja ei tule olemaan liikkeen alin taso. Kullalla on ollut tapana pitkien nousu-

jen jälkeen sulatella liikettä melko voimakkailla vastaliikkeillä, jotka ovat tuo-
neet hinnan reilusti pitkien viikkokeskiarojemme alapuolelle. Toinen syy löytyy 

suuresta yleistä optimismista kullan nopeaa nousua kohtaan. Jos kaikki ovat 
jo nyt optimistisia, mistä tulevat ne uudet ostajat, jotka nostavat hinnat uu-

siin huippuihin? Kestävään nousumarkkinaan vaaditaan terve määrä pessimis-
miä.  

 
Varsin mahdollisia korjausliikkeen alempia tavoitetasoja ovat 2009 pohjalta 

alkaneesta noususta lasketut 38,2 ja 50 prosentin fibonacci-tasot. Tämä tar-
koittaisi 1500 dollarin hinnan sormeilua ja alimmillaan jopa 1200 dollarin hin-

taa ennen uuden nousun alkua. Korjausliike voi uutta vauhtia saatuaan hyvin-

kin kestää vielä kesään tai jopa tulevaan syksyyn asti. Kullan liikkeen tulevai-
suudesta saamme hyvin nopeasti uusia viitteitä, sillä kulta on tällä hetkellä 

aivan nousevan trendiviivan läheisyydessä. Odotettavaa olisi nähdä nousuyri-
tys ennen tämän tason rikkomista.  

 
Tällä hetkellä en olisi ostamassa kultaa, vaan haluaisin nähdä pessimismin 

kasvavan ja hinnan tekevän pohjanmuodostusta alemmille tukitasoille. Suu-
ressa kuvassa uskon kullan vielä jatkavan nousuaan, mutta ensin tarvitaan 

vielä työtä ennen uuden nousun alkua.  
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Hopea on kullan tavoin kokenut kovia tehtyään huiput huhtikuussa 2011. Pa-

rabolinen nousu 20 dollarista maagiseen 50 dollariin päättyi tyypillisellä taval-
la. Ylikuumenneesta markkinasta puhalletaan ilmat pihalle ja tarvitaan reilusti 

aikaa ennen kuin liike on sulateltu ja kiinnostus palaa. Hopea on liikkunut las-
kevassa trendissä alemmille tasoille tehden suuria useita viikkoja ja kuukausia 

kestäviä liikkeitä tämän aikana. Tällä hetkellä hopea on aivan tukitasonsa ylä-
puolella ja aikaisempi nousu pysähtyi laskevaan trendiviivaan.  

 
On todennäköistä, että hopea pyrkii tukitasonsa alapuolelle ja kohti alempaa 

laskevan trendin kanavaviivaa. $25 hinta olisi 2009 pohjilta laskettuna 61,8 
prosentin fibonacci-taso, jota pidetään nousevan trendin viimeisenä puolus-

tuslinjana. Mikäli tämän alle päädyttäisiin, tulisi 20 dollarin murtokohdan uu-
delleentestaus melko varmasti kyseeseen. Tällä hetkellä tosin mikään ei suo-

ranaisesti viittaa siihen, mutta sijoittajan on hyvä pitää mieli avoimena erilai-
sille mahdollisuuksille.  

 

Lyhyellä tähtäimellä hopea näyttää siltä, että se haluaisi päästä alemmille ta-
soille. Käytännössä niin pitkään kun liikutaan laskevan kanavan sisällä, on tä-

mä olettamus voimassa. Murtautuminen trendiviivan yläpuolelle pakottaisi 
luopumaan tästä näkemyksestä.  
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