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Suur ülevaade: kuidas panna alus rikkusele veinide ja
kunstiga

WineFortune'i asutaja Risto Kaljurand Keila-Joa lossi veinikeldris. Foto: Liis Treimann

Investor võib alternatiivsete investeeringutega lüüa turgu ja leida kaitset majanduslanguste
korral, kuid tuleb arvestada ka suuremate riskidega. Ekspertide sõnul saab veinidesse
investeerida juba mõnekümne euroga, kuid maalid nõuavad asjaarmastust ning tehingute
jaoks võib väikesest summast väheks jääda.

Tavapärasteks investeeringuteks nimetatakse suures pildis aktsiaid, võlakirju ja raha ning ülejäänu puhul

on tegemist alternatiivsete investeeringutega. Kui iduinvesteeringud ja krüptovaluuta on viimastel

aastatel hoogsalt populaarsust kogunud, siis kunst ja veinid on jäänud nišiinvesteeringuteks.

Siiski on ekspertide sõnul võimalik ka väikeinvestoril lihtsa vaevaga nende investeeringutega portfelli

hajutada, sest veinidesse saab investeerida juba vähema kui saja euroga. Samuti on ajalooline keskmine

tootlus ületanud tugevalt aktsiabörsi keskmist. Alternatiivsete investeeringute puhul – nagu maalid ja

veinid – on tegemist ka varadega, mis ei ole muude varadega tugevalt seotud ning börsilangus neid

oluliselt ei mõjuta.

Swedbanki investeerimisfondide portfellihalduri Ene Õunmaa arvates võiks kaaluda selliseid

investeeringuid, kui inimene ise omab selles vallas tõesti väga häid teadmisi või on tegemist väga suure

portfelliga, mis võib teatud osas lubada ülikõrget riski. Tema sõnul ei peaks need ületama 5�10%

portfellist. Ta lisas, et mida eksklusiivsem on investeering, seda paremad peaksid olema investori enda

teadmised potentsiaalse investeeringu kohta.
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Üks Rolex Submariner, üks pudel 2020 Châteaux de Šallallaad ja ühe surnud
kunstniku litograafia ei ole veel tõsiseltvõetav allokatsioon alternatiividesse.

Peeter Koppel
SEB privaatpanganduse strateeg

Hajutamiseks ühest pudelist või maalist ei piisa

SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli sõnul peetakse alternatiivsete varade mõistlikuks

allokatsiooniks kõigist investeeritavatest varadest ligi 15%. Ta lisas, et see jaotus kehtib enam-vähem iga

majandustsükli faasi kohta. Koppeli sõnul peaks alternatiivsete investeeringute eesmärk olema portfelli

üldist riskitaset alla viia ning tõugata tagant ka tootlust.

Paraku tema sõnul on 15% suurune allokatsioon relevantne kontekstis, kus investeeritavate varade maht

on juba märkimisväärne. „Üks Rolex Submariner, üks pudel 2020 Châteaux de Šallallaad ja ühe surnud

kunstniku litograafia ei ole veel tõsiseltvõetav allokatsioon alternatiividesse,“ rääkis Koppel.

Koppeli sõnul on probleem väiksema raha puhul nii likviidsus kui ka investeerimishorisont, kuna mida

piiratumad on võimalused, seda väiksem kipub olema investori tahe raha veidi pikemaks ajaks kinni

panna. „Sisenemisbarjäär varaklassi investeeringute tegemiseks just teadmiste kontekstis on ka väga

kõrge,“ väitis strateeg.

Veinidesse on võimalik investeerida ka väiksema summaga

Keila-Joa lossi endisest jääkeldrist sai pärast renoveerimist veinikelder. Risto Kaljurand, WineFortune'i asutaja.
Foto: Liis Treimann

Veinidesse investeerimisel on võimalik käia ise veinimõisas kohapeal või osaleda oksjonil, et soetada

veine ning teha nii otseinvesteering. Sellisel juhul tuleks arvestada ka veinide hoiustamisega, et säilitada

nende kvaliteet. Teiseks võimaluseks on teha investeering läbi vahendusplatvormi, kes pakub ka veinide

hoidmisteenust, näiteks WineFortune. Ka sel juhul tuleb arvestada kõrvalkuludega, pudeli veini

hoiustamistasu on 2 eurot aastas pluss käibemaks. Ettevõtte tegevjuhi sõnul on tänapäeval võimalik ka

väikeinvestoril väiksema rahaga osta portfelli investeerimisveine ning enam ei ole tegemist rikaste

pärusmaaga.



WineFortune'i asutaja ja tegevjuht Risto Kaljurand tõi välja, et väärisveinid on võimalus oma portfelli

hajutada füüsilise varaga, mis pakub kaitset inflatsiooni vastu ning annab kindlustunnet ka

majanduslanguse puhul. Ta tõi välja, et Financial Timesi ja Bloombergi hinnangul on keskmine tootlus 13�

15% aasta kohta, kuid viimastel aastatel on Liv-ex'i (ülemaailmne veinikaubanduse turg – toim.) jälgivate

indeksite järgi Itaalia veinid kallinenud aastas 20% ning Burgundia üle 20%.

Kümne aasta pärast tuleb järelhindamine

Kaljurand ise usub, et passiivse pikaajalise investeeringu puhul võiks veinide osakaal portfellis olla 20�

30%. Tema sõnul on väärisveinide volatiilsus minimaalne ning igakuist investeerimist saab alustada alla

100 euro jääva summaga. See käib WineFortune'i asutaja sõnul püsimaksetega: kliendile broneeritakse

kast veini, mille eest ta maksab kuus 1�2 pudelit korraga ära. Investeerimise ajahorisont võiks Kaljuranna

sõnul olla 10 aastat, sest iga kümnendi täitumisel tulevad tavaliselt järelhindamised nende piirkondade ja

aastakäikude veinidele, mis olid suurepärase tasemega.

Kõikide veinide seast õigete valiku tegemine nõuab kindlasti teadmisi nii regioonide klassifikatsioonide

kui aastakäikude kvaliteedi kohta. Kaljurand lubab, et selle teadmise annab investorile WineFortune.

„Meie ettevõte analüüsib väärisveinide turgu tänu liidestusele rahvusvaheliselt suurima B2B-platvormiga

Liv-ex, veinikriitikute hinnanguid ja teeb selle põhjal klientidele portfelli sobiva valiku,“ rääkis Kaljurand.

Ta lisas, et enne vastab klient küsitlusele riskitaluvuse, eelarve, investeerimise ajahorisondi ja põhjuse

kohta, et saaks talle sobivaid veinivalikuid teha.

Kaljurand tõi välja, et üheks eeliseks on veinide soetamine käibemaksuvabalt, kuniks veine hoiustatakse

aktsiisilaos. „See annab võimaluse meie vahendusel väärisveinid edasi müüa rahvusvaheliselt

restoranidele ja suurtele kokkuostufirmadele,“ selgitas ta.

Euroopa veinide nõudlus on järjest kasvanud

Super Toscana väärisvein, Risto Kaljurandi sõnul tõusev täht. Foto: Liis Treimann

Kaljurand leiab, et tegemist on madala riskitasemega ja vähese volatiilsusega turuga, milles nad on

jaotanud väärisveinid kolme kategooriasse. Madalama riskiga on need veinid, mis kuuluvad eelkõige Liv-

ex 1000 veinide nimekirja, mis tähendab, et neil on alati nõudlust järelturul. Keskmise riskiga on veinid,



mis on viimastel aastatel kriitikute käest saanud vähemalt 95� punkti ehk oivaline tase ja nende nõudlus

on kiirelt kasvanud. Kõige kõrgema riskitaseme ja suurima kasvupotentsiaaliga on väiketootjad, kelle

puhul on midagi erilist kas asukohas või tootjas.

Likviidsus kasvab Kaljuranna sõnul märgatavalt, sest Aasia suuna nõudlus Prantsusmaa ja Itaalia veinide

järele aina kasvab, aga tootmiskogused ja maapind siin kuidagi suureneda ei saa. Seega avastatakse

järjest enam ka uusi ja vähem tuntud tootjaid, selgitas WineFortune’i juht.

Platvormiriski ettevõtja väga suureks ei pea, kuna veinid kuuluvad alati füüsiliselt hoiustamislepingu

alusel kliendile. Seega on pankroti korral vaja kliendil valida ainult uus teenuspakkuja oma veinide

hoiustamiseks.

Kunsti investeerimine on enamat kui lihtsalt
tootluse jahtimine

Olev Subbi mälestusele pühendatud näitus Enn Kunila maalikogust. Foto: Meeli Küttim

Ettevõtja ja kunstikollektsionäär Enn Kunila ei ole kunagi käsitlenud kunsti soetamist ja oma kunstialast

tegevust rahalise investeeringuna. „Minu jaoks on kõik kunstiga seonduv hariv tegevus ja pigem

investeering emotsiooni ning sellel teel olen lähtunud eelkõige kunstialastest eesmärkidest,“ rääkis

Kunila.

Oma missiooniks on ta võtnud Eesti 20. sajandi esimese poole klassikalise maalikunsti tutvustamise

Eestis ja väljaspool. Kunila tõi välja, et selle eesmärgi nimel on tema kunstikollektsiooni esitletud paljudel

näitustel, antud välja hulgaliselt kunstiraamatuid, toodetud kunstiteemalisi filme. „Pean oluliseks ka

mainida, et ma ei ole kunagi ühtegi kunstiteost müünud,“ ütles Kunila.

Uue põlvkonna kogujad leiavad eksperimentaalsemaid võimalusi

Kui veinidesse investeerimine on tehtud uute platvormidega lihtsamaks, siis maalidesse investeerimisel

tuleb mõnda aega olla kunstihuviline. Kunstnik ja kuraator Len Murusalu ütles, et kunsti investeerimist



tuleks vaadelda kui panust endale olulisse teemasse. Ta lisas, et tasub tutvuda kaasaegse kunsti

muuseumide ja galeriidega nii Eestis kui välismaal ning nii kunstiloome kui ka kollektsioneerimise

seisukohalt on oluline järjepidevus. „Kunstikollektoril ei pea olema erialast haridust, kui on olemas huvi

valdkonna ja oma silmaringi laiendamise vastu,“ selgitas Murusalu.

Ta leidis, et mida selgemalt on isiklikud eelistused sõnastatud, seda vähem hakkab kollektor sõltuma

konsultantidest ja ekspertidest. Samuti tekib vajalik kriitikameel nii kunstiteoste kui ka kunsti

vahendajate suhtes, selgitas Murusalu. Ta tõi välja, et Eesti kontekstis on lihtne kunstnikega otse

ühendust saada, et loomingu tagamaid paremini tundma õppida. „Enamasti on kunstnike kontaktandmed

internetist leitavad ja järelepärimistele vastatakse meeleldi,“ ütles Murusalu.

Kunstnik usub, et mida rohkem investeerida elava kunstniku teostesse, seda tõenäolisem on, et tema

looming on jätkusuutlik, ja see ühtlasi suurendab ka kollektsiooni väärtust. Ta lisas, et investeeringu

väärtust aitab kasvatada kunstniku edastatava sõnumi võimendamine. Samuti võiks tema arvates

tänapäeval näha kunsti investeerimise võimalusi palju laiemalt ja eksperimentaalsemalt kui traditsioonilist

maaliostu. Näitena tõi Murusalu välja, et Aasia uue põlvkonna kollektorite jaoks on tõusev trend koguda

kunstnikufilme.

Vernissage'i galerii juhataja Kristiina Radevall. Foto: Andrei Birjukov

Alustaval investoril tasub alustada muuseumist

Vernissage'i galerii juhataja Kristiina Radevalli sõnul on investeering kunsti kindel rahapaigutus, mis

kestab üle põlvkondade. Siiski nõuab kunsti investeerimine teadmisi ja orienteerumist kunstimaailmas.

„Inimesed, kellel varasem kunstiteoste soetamise kogemus puudub, soovitan nõuannete saamiseks

pöörduda kunstiekspertide poole,“ rääkis Radevall. Ta lisas, et galeristidel ja muuseumitöötajatel on

teadmised kunstivaldkonnast ja vajadusel aitavad nad aru saada, missugune kunstiteos omab

potentsiaalset väärtust investeerimiseks.

Kunsti investeerimisega alustaval investoril soovitab Radevall külastada muuseume ja galeriisid, et aru

saada, missugune kunst kõnetab ja kutsub esile positiivseid emotsioone. Lisaks sellele tuleks tutvuda

hindadega ning välja selgitada, missuguseid teoseid investorile sobivas hinnaklassis saadaval on.



Kõige suuremaks riskiks kunsti investeerimisel on võltsingud ja koopiad, kuna keegi ei soovi kulutada

raha originaali asemel võltsingule. Radevall soovitab kunstiteosed soetada ainult usaldusväärsetest

kohtadest, mis annavad autentsust kinnitava sertifikaadi ning võtavad teose eest vastutuse. Üheks

riskiks on ka kunstiteoste hävinemine ning selle maandamiseks tuleks teosed kindlustada.

Kaasaegne kunstnik, kelle teos on soetatud ajal, kui kunstnik oli veel
tundmatu, võib teha prognoosimatuid hinnahüppeid ning
investeerimisväärtus avaldub hiljem.

Kristiina Radevall
Vernissage'i galerii juhataja

Kunsti väärtus võib mõnel juhul väga kiirelt kasvada

Kunstiteose väärtuse kujunemise juures tuleb arvesse võtta Radevalli sõnul kunstniku ajalugu ja tema

saavutusi, tema produktiivsust ja kui suur hulk tema teoseid on säilinud, kus on toimunud näitused ning

teos ise. Samuti mõjutavad väärtust asjaolud, kas maal on reprodutseeritud kataloogis, teose tehnika,

motiiv, maalimise periood, kui hästi maal on säilinud, suurus, materjal ja proverance ehk kunstiteose

päritolu, mis hõlmab kronoloogiat omandi, hoolduse või asukoha kohta.

Kunstiteoste hinnad Radevalli sõnul aja jooksul odavamaks ei lähe ning mida haruldasema ja hinnalisema

teose inimene soetab, seda suurem on selle väärtus tulevikus. Ta lisas, et kui klassikalise kunsti puhul

saab tootlust prognoosida, siis kaasaegse kunsti puhul selgineb väärtus ajaga. „Kaasaegne kunstnik,

kelle teos on soetatud ajal, kui kunstnik oli veel tundmatu, võib teha prognoosimatuid hinnahüppeid ning

investeerimisväärtus avaldub hiljem,“ selgitas Radevall.

Eksperdi sõnul tuleks iga viie aasta tagant analüüsida oma kunsti portfelli, kuna aeg teeb hindades

korrektuure. Näitena tõi ta välja Kaljo Põllu graafika, mis maksis 2018. aastal 800 eurot, 2019. aastal 1200

eurot, 2021. aastal 4000 eurot ja 2021. aasta sügisel müüs Vernissage'i galerii oksjonil Põllu graafika

hinnaga 7200 eurot. Sarnase hinnatõusu tegi kolme aastaga ka Richard Uutmaa akvarell, mis müüdi

oksjonil 7600 euroga.



Kaljo Põllu graafika "Päikese kodu", mis müüdi Vernissage'i galeriis rekordilise 7200 euroga, varem pole Põllu graafikat nii kallilt
müüdud.
Foto: Erakogu

Ekspert soovitab nii klassikat kui kaasaegseid kunstnikke

Eesti kunstiturul on Radevalli sõnul väga nõutud ja hinnatud klassikalised kunstnikud Johannes

Greenberg, Ants Laikmaa, Ado Vabbe, Nikolai Triik, Villem Ormisson, Richard Sagrits, Elmar Kits, Eduard

Wiiralt, Konrad Mägi, Roman Nyman ja Richard Uutmaa.

Väiksema rahalise panuse puhul on eksperdi sõnul mõistlik investoril alustada kaasaegsete noorte

kunstnike jälgimisega ja nende maalide ostmisega. Näiteks võiks soetada Liisi Ördi, Regina-Mareta

Soonseina, Ivar Kaasiku, Paul Kormašovi, Kristi Kongi, Anna Kõuhkna ja Alo Valge teoseid. „Hinnatõus on

küll aeglane, kuid stabiilne,“ kinnitas Radevall.

Radevalli sõnul on Pallase koolkonna kunstnikud hea investeering. Ta lisas, et nooremate kunstihuviliste

investeerimisobjektiks on kujunenud moodsa kunsti klassika. „Noorema põlvkonna kasvav huvi kunsti

vastu on kergitanud 80ndatel ja 90ndatel valminud teoste hindu,“ rääkis Radevall. Ta tõdes, et mitmete

selle perioodi kunstnike nagu Raul Meele, Eevi Tihemetsa, Tõnis Laanemaa ja teiste kunstnike teoste

hinnad ei ole siiski veel sellel tasemel, mida nende kunstiväärtus võimaldaks, kuid eeldada võib, et need

jõuavad sinna. Samuti võiks investeerimise eesmärgil kaaluda ka pagulaskunstnike nagu Karin Lutsu,

Eerik Haameri, Olev Mikiveri või Endel Kõksi teoste ostmist.

Reaalsele kunstile alternatiiviks on tänapäeval NFT-kunst

Ettevõtja, tehnikaentusiasti ning NFT-investori Sander Ganseni sõnul on kõige lihtsam investeerida NFT�

kunsti, sest turud, kust on võimalik osta, on muutunud järjest lihtsamini kasutatavaks. Esimest korda

puutus ta NFTga kokku ligi kolm aastat tagasi ning sügavamalt on teemasse vaadanud aasta. Ta tõi välja,

et ta niisama NFT-pilte ei osta ega müü kogu aeg, vaid pigem investeerib laiemalt NFT tehnoloogiasse.

Investori sõnul on tema portfell kerkinud 50kordseks, ilma et ta oleks teinud kiireid oste ja müüke. „Mul

on siiani käes investeeringud, mille ma ostsin aasta tagasi, ja ei näe, et ma hakkaksin neid lähimate

kuude jooksul müüma,“ rääkis Gansen.

Investori sõnul on NFTga võimalik kaubelda lühiajaliselt nagu iga varaklassiga, aga järjest rohkem on

näha, et need, kes on varem kaubelnud, on õppinud pikemaajaliselt hoidma, sest nad on näinud, kuidas

väikse kasvu pealt maha müüdud NFT on aasta jooksul oluliselt kasvanud. Nagu iga investeeringuga, on

ka NFT puhul pigem mõistlik hoida asju kauem, aga võrreldes vana maailmaga või tehnoloogia start-

up'idega on siiski tegemist tihtipeale lühema ajahorisondiga. Ganseni hinnangul on aasta-kahega

võimalik teha 10�100 korda kasvu, aga sama aja jooksul ei pruugi tagasi saada mitte midagi. Siiski tõi ta

välja, et lõppenud konverentsil NFT Tallinn kõnelenud NFT tehnoloogia looja sõnum oli, et kümnekordsed

kasvud on edaspidi minevik või pigem harv juhus ning kiiret rikastumist sealt leida ei pruugi.

NFT ja päriskunsti võrreldes tõi Gansen välja, et tegemist on vägagi sama asjaga. Ta lisas, et kui

investeerida kunsti, siis tuleb vaadata, et see asi on päriselt väärtuslik, sest NFT-vaimustuse hiilgehetkel

investeeriti asjadesse, millel oli mingi pilt küljes. Investori sõnul on mõistlikum NFT-kunsti puhul vaadata

olemasolevaid brände ja kunstnikke ning nende lahendustesse raha panustada, kui pidevalt uusi

kunstnikke otsida.

NFTtrendid liiguvad päris kasutusvaldkondade poole



Seotud lood

Ganseni sõnul on uus trend liikumas järjest rohkem päris kasutuskohtade lahendustesse investeerimisse.

Olgu see siis arvutimängud ja sealsed erinevad tükid või siis on suureks trendiks litsentseerimise

valdkond, kuidas olemasolevat intellektuaalomandit, näiteks Disney või Marveli intellektuaalomandit,

litsentseerida teistele teenusepakkujatele läbi NFTde. Samuti läbi tarneahela ja logistika, need on kõige

suuremad märksõnad, millest on viimastel päevadel räägitud, lisas Gansen.

Kuna tegemist on ühe uue tehnoloogia liigiga, siis investori sõnul on see riskantne investeering, aga kui

see töötab, siis on seal suuremad tootlusevõimalused. Investori sõnul on viimastel aastatel õnneotsijad

visanud raha erinevatesse suundadesse, mille tõttu on paljud projektid, millel mingit väärtus ei ole,

hinnas palju tõusnud. Samas leidub turult tema sõnul projekte, mille väärtus on küll tõusnud, aga samas

on kasvanud ka nende käibed või kasutuskohad. „Kui vaadata sektorit hinna ja kasumi suhtarvu järgi, siis

ütleks, et mulli ei ole, aga kindlasti on valdkond täis palju ebaõiglaselt hinnastatud tooteid,“ usub

Gansen.

NFTde poole tasub investori sõnul vaadata küll, aga tuleb olla ettevaatlik, kuna palju on olnud kiiret

kasvu, mis on tõmmanud ligi neid, kes üritavad sama asja valguses korrata tulemusi ja seda väiksema

pingutusega, mille tulemusena nende projektid kukuvad kokku. Tehnoloogia puhul tuleks investeerida

päriselt uutesse asjadesse, mitte nendesse, kes üritavad sama asja uuesti teha.

Gansen leiab, et NFTdesse investeerimine on täpselt sama nagu start-up'i või vana tehnoloogia

ettevõttesse investeerimine. „Vaatad, mida nad teevad, kui tundub, et meeskond on asjalik ja see, mida

nad pakuvad, võiks tõesti olla kasutatav,“ rääkis investor. Ta lisas, et mõne kuu või aasta pärast saab

näha, kuhu nad jõudnud on. Erinevuseks on tema arvates võib-olla see, et NFTde puhul on teoreetiliselt

likviidsus lihtsamini saavutatav, sest kõik investeeringud on 100% avalikud ja on võimalik siis edasi müüa

järgmistele, kes tahavad hiljem väiksema riskiga sisse osta.

Kas tahad alati teada, kui Äripäev sel teemal kirjutab? Kasuta Minu Äripäeva ja vali märksõnad, mida
oma personaalses uudiskirjas näha tahad.

Investeerimine LEVINUM OÜ Risto Kaljurand Peeter Koppel

Sander Gansen Kristiina Radevall Enn Kunila Marje Len Murusalu

Jaga lugu:

BÖRSIUUDISED • Jana Saarkoppel • 3. märts kell 16�27

Ukraina plaanib sõjaväe toetuseks lansseerida
krüptomaailmast tuntud NFT

UUDISED • Mari Hiiemäe • 25. juuni 2021 kell 12�47

Dr Sõritsa: kunsti kogumine on nagu haigus – vahel on
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Kuidas tabada paremini soodsaid ostukohti?

Osale veebiseminaril, kus kogenud investor tutvustab analüüsimetoodikat, mille abil on võimalik oluliselt paremini
investeeringuid asjastada.

ROHKEM INFOT JA REGISTREERIMINE

palavik kõrgem, vahel madalam

INVESTOR TOOMAS • investor Toomas • 12. juuni 2020 kell 12�29

Tõeline üllatuspomm Eesti kunstioksjonil lõi lühisesse
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