
 
 

Valuuttakaupan käsitteitä. 

Currency Pair 

Valuuttapari, joka muodostaa vaihtokurssin. Valuuttaparin ensin mainittu valuutta on Base Currency ja 

jälkimmäinen on Counter Currency. Yleisimmät valuuttaparit ja niiden ”lempinimet”: 

EUR/USD - Euro 

GBP/USD - Cable. Nimen taustalla on Atlantin valtameren läpi kulkeva tietoliikennekaapeli. 

AUD/USD - Aussie 

NZD/USD - Kiwi 

USD/CHF - Swissy 

USD/CAD - Loonie 

USD/JPY - Dollar Yen 

Pip (tick) 

Valuuttaparin pienin mahdollinen hinnanmuutoksen askel. Esimerkiksi yksi pip on EUR/USD-valuuttaparille, 

meklarin tarkkuudesta riippuen, 0.0001 tai 0.00001. USD/JPY pip on taas vastaavasti 0.01 tai 0.001. 

Bid/Ask 

Bid on hinta, jolla voit myydä valuuttaparin Base-valuuttaa. Ask on hinta, jolla voit ostaa valuuttaparin Base-

valuuttaa. Esimerkiksi jos EUR/USD on noteerattu 1.2935/1.2937 niin yhden euron voi myydä 1.2935 

dollarilla ja taas yhden euron saa ostettua 1.2937 dollarilla. 

Spread 

Valuuttakaupan kulu, joka on valuutan myynti- ja ostohinnan (bid ja ask) ero. Edellisen esimerkin 

tapauksessa spread olisi 2 pips. Jotta toimeksianto olisi voiton puolella, kurssin on ensin siirryttävä vähintään 

spreadin verran treidaajan kannalta positiiviseen suuntaan. 

Lot (position size, volume) 

Toimeksiannon koko, joka määritetään Base-valuutan yksikköinä. Standard lot on 100 000 yksikköä, mini lot 

10 000 yksikköä ja micro lot 1 000 yksikköä. Toimeksiannon yhteydessä Metatrader4-ohjelmaan syötettävät 

volume-arvot ovat 1 (standard), 0.1 (mini) ja pienin mahdollinen on 0.01 micro-lot. Nämä kaikki voi 

kasvattaa aina 0.01:llä. 

Leverage 

Vipu. Kerroin, jolla pääoma kerrotaan. Vipu on, meklarista riippuen, yleensä 1:1 – 1:500 ja sen voi halutessa 

vaihtaa. Suuren vivun käyttö mahdollistaa suuret riskinotot, eli käytännössä pienen pääoman voi joko 

moninkertaistaa tai hävitä hyvin nopeasti. Pieni vipu-kerroin vaatii kaupankäyntiin valtavaa pääomaa. Vivun 

valinnassa tärkeintä on perehtyä kassanhallintaan ja stop loss käsitteeseen. 

 

 



Stop loss (SL) 

Maksimitappion raja. Tärkein kassanhallinnan käsite. Kaupantekohetkellä voi määrittää stop loss rajaksi 

vaikka 20 pips, mikä tarkoittaa, että kun toimeksianto menee 20 pips häviölle, se sulkeutuu. 

Trailing Stop loss (TS) 

Vaihtoehto perinteiselle Stop loss asetukselle. Tässä stop loss raja seuraa (trail) nykyistä hintaa tietyllä 

etäisyydellä. Esimerkiksi buy-toimeksianto ja trailing stop asetuksena on 25 pips. Jos mentäisiin heti tappion 

puolelle 25 pips verran, toimeksianto sulkeutuisi normaalisti. Mutta taas jos oltaisiin voiton puolella 30 pips, 

niin stop loss olisi jo automaattisesti siirretty (30-25) 5 pips kohdalle. Eli pahimmassa tapauksessa kuitenkin 

voittaa 5 pips verran. Näin SL raja seuraisi nousevaa hintaa aina 25 pips jäljessä. 

Take profit (TP) 

Ennaltamääritelty voiton raja, SL:n vastakohta. Kun toimeksianto on voitolla tietyn verran, se sulkeutuu 

automaattisesti. 

Buy/Sell tai toisin sanoin (Long/Short) 

Kun odotetaan, että Base-valuutan arvo tulee nousemaan, tehdään buy (long) toimeksianto. Jos taas Base-

valuutan arvo tulee tiedettävästi laskemaan, tehdään sell (short) toimeksianto. 

Bullish/Bearish Market 

Noususuhdannetta kuvaa määritelmä Bullish Market, laskusuhdannetta Bearish Market. Esimerkki analyysi-

sivustojen kieliasusta: ”It’s a good opportunity to short EUR/USD since pair’s outlook is extremely bearish”. 

Hawkish/Dovish 

Uutistoimistot ja analyysisivustot monesti arvioivat esimerkiksi tärkeän julkaisun tai puheen asennetta näillä 

sanoilla. Eli kun puhutaan tietyn maan/valuutan tulevaisuuden näkymistä, hawkish tarkoittaa agressiivista 

toimintatapaa ja siitä monesti seuraa kyseisen valuutan arvon nousu. Dovish taas on passiivinen tyyli, jonka 

seurauksena valuutan arvo saattaa laskea. 

Support 

Tukitaso. Alue, josta tietyn analyysitavan perusteella hinnan ei odoteta enää laskevan. Vahvasta support-

alueesta hinta ”kimpoaa” ja lähtee nousuun. 

Resistance 

Resistanssitaso, tukitason vastakohtana, on alue jonka saavutettua hinnan tulisi alkaa laskemaan. 


