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Joukossa tyhmyys tiivistyy, todetaan usein, kun lapsi- tai 
nuorisojoukko on tehnyt tyhmyyksiä. Tätä samaa ilmaisua voi ai-
van yhtä hyvin käyttää, kun katsoo mitä ns. ammattimaiset pörs-
sisijoittajat maailmalla ja Suomessa ovat saaneet viime vuoden 
aikana aikaiseksi. Toki pörssiin ovat sijoittaneet muutkin kuin vain 
ammattimaiset sijoittajat, mutta ammattimaiset sijoittajat ovat 
kuitenkin niitä, jotka päättävät, mitä pörssimaailmassa todella 
tapahtuu.  

 Ja paljon on tapahtunutkin. Helsingin Sanomat kertoi 
(�1.12.2008), että amerikkalaisten pörssiyhtiöiden markkina-ar-
vosta on kadonnut vuoden 2008 aikana 7 �00 miljardia eli 7 �00 
000 000 000 dollaria. Samana ajanjaksona suomalaisten pörs-
siyhtiöiden markkina-arvosta on kadonnut 165 miljardia euroa. 
Näin myös monien suomalaisten omaisuuden markkina-arvo, 
kutsuisiko sitä vaikkapa ns. ilmapallo-omaisuudeksi, on vähen-
tynyt merkittävästi. Sitten vielä kaiken finanssikriisin päälle Wall 
Streetillä paljastuu kaikkien aikojen huijaus, kun ilmenee, että 
pörssimaailman tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin nimiin kuulu-
va Bernard Madoff, 70, on huijannut asiakkailtaan 50 miljardia 
dollaria. No se on aika vähän 7 �00 miljardista dollarista tai ”sär-
kyneestä sydämestä” − niin kuin erään laulun sanoissakin tode-
taan. Ja noita sydämiä on tainnut murskaantua monia kyseisen 
huijauksen myötä. Mutta muuta ei oikein voi todeta kuin, että 
pörssimaailma näyttää olevan ”todella taitavien ja asiantuntevi-
en” ihmisten käsissä, kun joku tuollaisia huijauksia pystyy kerran 
tekemään.  

Olen seurannut muutaman vuoden vähän aktiivisemmin pörs-
simaailman toimintaa. Yleistäen voi todeta, että yksi yhteinen piir-
re hämmästyttää. Kun Yhdysvalloista tulee tieto, että pörssikurs-
sit ovat nousussa, niin pörssikurssit nousevat myös Euroopassa 
ja Suomessa. Ja vastaavasti kun tulee ilmi, että pörssikurssit Yh-
dysvalloissa ovat laskussa, niin yllätys yllätys, näin tapahtuu myös 
täällä. Kyseessä näyttää olevan todellinen ”peesaajien paratiisi”.   

 Ne, jotka ovat osanneet sijoittaa ns. 
viisaasti jo vuoden 2007 loppupuolella, 
ovat voineet katsoa pörssikurssien syök-
syä varsin rauhallisin mielin. Näin toi-
mineiden osalta voi todeta, että kaikki 
eivät sittenkään taida olla yhtä ahneita. 
Vai oliko vain sattumalla merkityksen-
sä, näissäkin asioissa? Mutta niin usein 
ratkaisevaa näyttää kuitenkin olevan se, 
että mikään ei ole riittävästi, vaan vielä enemmän pitää saada. Ja 
sen takia ollaan valmiita ottamaan yhä suurempia riskejä. Ja tässä 
sitä sitten ollaan. Mutta yhteistä ihmiselämässä on kuitenkin se, 
että ihmiset ympäri maailmaa näyttävät olevan samanlaisia.  

Vaikka lähes kaikkien pörssimaailmaan sijoittaneiden yritysten 
ja yksityishenkilöiden omaisuusarvot ovat finanssikriisin myötä 
laskeneet, eteenpäin kannattaa katsoa mahdollisimman posi-
tiivisin mielin. On hyvä muistaa, että ihmisluonne ei mihinkään 
muutu. Rahanhimo saa ih-
miset sijoittamaan tulevai-
suudessa taas osakkeisiin 
ja vielä mitä suurimmassa 
määrin. Näin ollen on myös 
varmaa, että pörssikurssit 
tulevaisuudessa nousevat 
ja tulevat nousemaan vielä 
paljon. Kysymys on vain sii-
tä, milloin.     
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