
AFFA kasutusjuhend 

Tööpõhimõtted 

Sissejuhatus 
AFFA (Automated Financial and Fundamental Analysis) tarkvara eesmärgiks on automatiseerida USA 

börsiettevõtete finants- ja fundamentaalanalüüsi. Selleks arvutab tarkvara välja ligi 200 erinevat 

finantssuhtarvu või -näitajat ning kuvab nendest kõige olulisemaid nii tabeli kujul kui ka graafikutel. 

Lisaks leiab tarkvara ajaloolistest finantsandmetest automaatselt seoseid, mis võimaldab tarkvaral 

välja arvutada eeldused fundamentaalanalüüsiks ning kui kasutaja on neid kas korrigeerinud või 

heaks kiitnud, arvutab tarkvara välja teoreetilisest mudelist tuleneva ettevõtte väärtuse hinnangu 

diskonteeritud rahavoogude (FCFF) meetodil ning võrdleb saadud teoreetilist tulemust hetke 

turuhinnaga ning annab vastavalt sellele automaatselt investeerimissoovituse antud aktsia osas. 

 

Sisendandmed 
AFFA vajab arvutuste tegemiseks sisend finantsandmeid. Andmed laaditakse kas kasutaja enda varem 

salvestatud standardses XML formaadis või tõmmatakse automaatselt internetist. Internetist 

tõmmatavatest andmetest on toetatud YCharts.com veebileht, mis nõuab registreeritud 

kasutajanime (tasuline). YCharts.com eelis tuleneb pikemast andmete aegreast, mis võimaldab 

tarkvaral täpsemini välja arvutada finantsnäitajaid ning automaatseid prognoose tulevikuks. Seega 

automaatselt täpsemate tulemuste saamiseks on soovitav kasutada kas pikemaid aegridu sisaldavaid 

XML faile või siis omada YCharts.com kasutajakontot. YCharts.com lehelt saab tarkvara andmed MS 

Exceli formaadis, mis töödeldakse esmalt XML formaati ja seejärel loetakse tarkvara poolt sisse. 

Lisaks finantsandmetele (3 erinevat finantsaruannet), vajab tarkvara ka aktsiate ajaloolist hinnainfot 

(börsihindu) ning arvutuste tegemiseks ka võrdlusindeksi (S&P500) hinnainfot. Antud andmed 

tõmmatakse automaatselt Yahoo Finance kodulehelt. Yahoo Finance lehelt tõmmatakse ka 

automaatselt analüüsitava ettevõtte üldandmed nagu ettevõtte nimi, majandussektor jms info. 

 

Arvutused 
Kokku teostab tarkvara 4 eri tüüpi arvutusi. Esmalt arvutatakse välja sisendandmete põhjal suur hulk 

erinevaid finantsnäitajaid (ligi 200 erinevat näitajat, mida osa kuvatakse, osa kasutatakse sisemiselt 

edasisteks arvutusteks). Seejärel arvutatakse sisendandmete ja leitud finantsnäitajate põhjal välja 

seosed ja eeldused, mis on vajalikud tuleviku finantsprognooside tegemiseks. Kasutaja saab enne 

lõplikku väärtuse arvutust vajadusel käsitsi neid eeldusi korrigeerida. Kolmandaks arvutatakse välja 

finantsprognoosid, mis lähtuvad sisendandmetest ja paika pandud eeldustest. Neljandaks leitakse 

finantsprognoosidest tulenevalt ettevõtte väärtuse hinnang ning võrreldakse seda hetke 

turuhinnaga, andes samas investeerimissoovituse. 

 



 

Kasutamine 
 

Kui algandmetena kasutakse XML faili, siis peab kasutaja valima, et üleval ribal „Source:“ allikana 

oleks valitud „XML file“. Kuna kasutamiseks ettenähtud XML faili formaat näeb ette, et XML fail 

sisaldab ka korrektset aktsia sümbolit, siis rohkem kasutaja sisestama ei pea ning peab vajutama 

„Browse“ nuppu ning valima sobiva XML faili.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kui kasutaja soovib andmed tõmmata veebist, siis peaks „Source:“ all valima YCharts.com ning 

sisestama korrektse USA börsidel kaubeldava aktsia sümboli väljale „Company ticker" ning vajutama 

nuppu „Retrieve data“. YCharts.com andmete saamiseks avaneb dialoogaken, kus tuleb sisestada 

YCharts.com kasutajanimi ja parool, vastasel juhul andmete tõmbamist ei toimu ja ebaõnnestumisest 

antakse kasutajale teada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kui andmed on tõmmatud, teavitatakse kasutajat andmete tõmbamise õnnestumisest akna allribal. 

Peale tõmbamist on tõmmatud andmed ning nende põhjal välja arvutatud finantssuhtarvud 

nähtavad kaardil „Quaterly data“. Seal on andmed kuvatud kvartali kaupa, välja on arvutatud 

aastased muudud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisaks on peale andmete tõmbamist võimalik andmeid graafikutena ka visualiseerida, valides 

„Charts“ kaardil huvipakkuva näitaja ja vajutades vastavat nuppu. Graafikud on teatud määral 

kasutaja eelistustest lähtuvalt kohandatavad (saab valida, kas graafikul näidata rohkem või vähem 

andmeid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peale andmete tõmbamist/sisselugemist aktiveerub „Input data“ kaardil ka nupp „Calculate 

forecast“, mis võimaldab välja arvutada tulevikuprognoosid ning nendest tulenevalt ettevõtte 

väärtuse ja investeerimissoovituse.  

 

Peale andmete sisselugemist uuendab programm automaatselt „Input data“ kaardil vasakus osas 

grupeeritud mudeli eelduste andmeid. Enne kui „Calculate forecast“ nuppu vajutada, peaks 

ettevõtete analüüsi analüütik üle vaatama eelduste väljadele ilmunud numbrid ja neid vajadusel 

korrigeerima, sest programm ei suuda alati anda intelligentset prognoosi selle kohta, milliseid eeldusi 

oleks analüüsitava ettevõtte juures mõistlik kasutada. Tasub tähele panna, et esimese grupis toodud 

eeldustest muudavad prognoose vaid „Corporate tax rate“, „WACC“ ning „Shares outstanding“ ning 

ülejäänud väljad on toodud vaid informatiivsetena, kuna need mõjutavad nimetatud kolme näitaja 

väljaarvutamist. Neljandas grupis toodud väljad mõjutavad lõpptulemust vaid siis, kui meetodiks on 

valitud „Average margins“ ning kui antud meetod on üldse analüüsitava ettevõtte puhul rakendatav. 

 

 

 

 



„Calculate forecast“ nupule vajutuse järel antakse kasutajale teada, et toimub arvutamine ning selle 

käigus täidetakse kaardil „Forecast“ järgneva 5 aasta tulevikuprognoosid (kuvatakse samu 

rahavoogude näitajaid ka mineviku kohta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prognoosidest tulenevalt leitakse ettevõtte väärtuse hinnang ning täidetakse väärtuse hinnangu ja 

selle vahetulemustega „Input data“ kaardil paremal osas asuvad väljad „ Modle output“ all. Kasutaja 

saab vajadusel korrata tulevikuprognooside ja väärtuste arvutusi, muutes eelduste osas näitajaid. 

 

 

 

 

 

 


