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Když otevřeme noviny, mohli jsme v posled-
ní době vidět titulky: „Panika na finančních 
trzích pokračuje: Černý pátek 2011“, „Ame-
rické akcie zažily nejhlubší propad za tři 
roky“, „Černý pátek pro americké akcie, 
prudce klesl i dolar“. 

Akcie�klesAjí
Když se podíváme na finanční servery, vidí-
me podobné obrázky jako na grafu 1.

Akcie klesly o 20 %. K tomu se samozřejmě 
připojují komentáře, proč trhy klesly.

Navíc nám začnou volat klienti a pak už se 
dokonce bojíme toho, že nám zavolají a bu-
dou nám vyjadřovat svou nespokojenost s in-
vesticemi, které jsme jim doporučili.

MAjí �Akcie�v�PortFoliu�sMysl?
Když uvažujeme o investici do akcií máme 
na mysli investici určitě na delší dobu než 
5 let. Spíše ale mluvíme o investici na 10 let 
a nejspíše i déle.

Pokud máme na mysli investice na stá-
ří, budeme do akcií investovat vlastně až 
do smrti. I při odchodu do důchodu bychom 
něco měli mít v akciových pozicích.

Právě v delším (10letém) horizontu mají 
jak akcie, tak i dluhopisy svá rizika. Jestli in-
vestujeme na 10 let a déle, je pro nás rizikem, 
kolik peněz po těchto deseti letech budeme 
mít. Podaří se nám naspořit na studia dětí? 
Budeme mít dost peněz pro svůj důchod?

Riziko bychom měli chápat ve vztahu 
ke konečnému výsledku. Rizikem není to, že 
investice bude v průběhu doby kolísat.

U akcií totiž vidíme, když ze dne na den 
spadnou o 5 %. Když ale z dluhopisových 
investic inflace 5 % sebere, zpravidla si toho 
nevšimneme. (Akcie prodělávají za mediál-
ního humbuku, inflace pracuje potichu.)

Jaká byla v minulosti reálná hodnota in-
vestice do akcií a dluhopisů v 10letém hori-
zontu, znázorňuje graf 2.

10�%� nejhorších� akciových� scénářů zna-
menalo pokles hodnoty investice o 1,4 % p.a. 
Takže to, co zažíváme v posledních 10 letech 
je celkem běžná věc. Není to nic, co by trhy 
ještě nikdy neudělaly.

10�%� nejhorších� scénářů� pro� dluhopisy�
znamená pokles reálné hodnoty investice 
o 2,3 % p.a. Takže i ty „jisté“ dluhopisy umí 
prodělat. Investice do nich znamená snížení 
kupní síly peněz. Dokonce celá 1/3 nejhor-

ších scénářů znamená, že dluhopisy reálně 
prodělaly. Když tedy investujeme do dluho-
pisů, nemůžeme se spoléhat na to, že státní 
dluhopisy ochrání naše investice od inflace 
a že nám reálně vydělají. Musíme počítat 

Akcie�padají,�
máme�je�vyhodit�z�portfolia?
Akcie už zase padají. Potvrzují se tak slova těch, kdo říkali, že se akciím máme vyhnout? 
Jsou akcie rizikovější než kdy jindy a máme je z portfolií vynechat? Máme hledat „safety 
heaven“ v podobě státních dluhopisů?
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s rizikem, že po 10 letech budeme mít reálně 
méně. Zde je třeba poznamenat, že reálná ztrá-
ta v dluhopisových investicích je riziko, nikoli 
pravidlo. Ve 2/3 případů dluhopisy vydělávají.

No a akcie ve 20 % nejhorších případů vydě-
laly pod 1,1 %. To znamená, že v 80 % případů 
byly v zisku větším než 1,1 % nad inflaci.

Co je tedy rizikovější při investici na 10 let. 
Akcie, nebo dluhopisy? Každé má svá rizika. 
Akcie jsou možná překvapivě relativně bez-
pečné (i když ne na 100 %). Dluhopisy jsou 
možná překvapivě rizikové, protože musíme 
počítat s možným poklesem.

Akcie�MáMe�v�PortFoliu,�
AbychoM�snížili �riziko
Akcie máme v portfoliu proto, abychom sní-
žili riziko. Riziko toho, že za 10 let naše in-
vestice prodělá.

Podívejme se, jak by dopadlo portfolio 
složené z 50 % z akcií a 50 % z dluhopisů, jak 
ukazuje graf 3. (V praxi bychom poměr akcií 
a dluhopisů měnili. V tomto příkladu bude 
po celou dobu konstantní.)

Takto složené portfolio má menší riziko 
než samotné akcie nebo samotné dluhopisy. 
Když se akciím nedaří, umí prodělat více než 
1,4 % p.a. Když se dluhopisům nedaří, mohou 
prodělat 2,3 % p.a. Když se nedaří složenému 
portfoliu, je pokles „jen“ 0,8 % p.a. Tato „zá-
porná nula“ se stala v 1 případu z 10.

Když trhy nepředvedou tak černé scénáře, 
máme velikou šanci na dobrý výsledek.

Proto můžeme říkat, že akcie pomáhají 
snižovat riziko dluhopisového portfolia.

Máme nákupy odložit?
Znamená pokles akciových trhů, že máme 

s nákupy vyčkat? Máme je odložit?
Odkládání nákupů s sebou nese jedno riziko. 

Můžeme je odkládat do nekonečna. Jakmile se 

nám bude zdát, že je na trzích klid, budou ceny 
vysoko. Když je na trzích klid a dobrá nálada, 
tak už nemůže být lépe. Může být jen hůře.

Proto doporučujeme nákupy neodkládat.
Pokud investujete pravidelně, nic na své 

strategii neměňte. Investujte dále. Pokud se 
rozhodujete investovat jednu větší částku, 
doporučujeme rozdělit ji na několikrát. Např. 
investovat na 3krát po dvou měsících. 

jAk�toho�využít�jAko�PorAdce
Pro vás jako pro poradce je pokles trhů příle-
žitost. Máte šanci navázat lepší a užší vztahy 
s klienty. Doba, kdy trhy padají, je pro klien-
ty náročná. Klienti se v ní špatně orientují 
a hledají všemožné informace. Jenže rady 
z denního tisku jsou pro jejich investiční 
rozhodnutí nepoužitelné. Média přehánějí. 
Vy máte šanci klientovi pomoci a udělat mu 

pořádek v hlavě a v jeho investicích. Vy máte 
možnost zabránit klientovi v tom, aby udělal 
pod tlakem emocí chyby, které pro něho bu-
dou velmi drahé.

Situaci, jaká panuje dnes na trzích, si dobře 
pamatujte. Ideální bude, když si ji vyzkoušíte 
na vlastní kůži. Ať víte, co klienti zažívají a jak 
uvažují. Jestli se prací finančního poradce 
chcete živit ještě nějakou řádku let, počítejte 
s tím, že se podobná situace bude ještě něko-
likrát opakovat. Proto ze současné situace na-
čerpejte zkušenosti.

Petr Syrový

www.kfP.cz

článek� je� výtahem� z� našeho� vzdělávacího�
kurzu,�který�poběží�na�podzim.�více�na�http://
www.kucharkaodbornychdovednosti.cz/
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