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Finan ní matematika
Sou ástí našich školení je finan ní matematika. Ob as se ú astnice leknou a eknou: „Brrr,
matematika!“ Na kurzech se nám da í je p esv it, že matematika není strašák, ale že je to
velice vítaný pomocník. Pomáhá finan nímu poradci rozum t finan ním produkt m.
Na kurzech dáváme ú astník m tabulky. S jejich pomocí je finan ní matematika dob e
pochopitelná, ale stále se ješt  musí p emýšlet a po ítat.
Proto jsme vyrobili výpo ty pro finan ní matematiku v excelu.

Jak kalkula ka funguje
Ve finan ní matematice jde vždy o vztah:

investovaných prost edk  na po átku,
pravideln  investovaných prost edk ,
jejich hodnoty na konci,
dob  investice a
zhodnocení.

Když známe 4 hodnoty, m žeme pátou dopo ítat.

Zadání Výsledky
Po áte ní hodnota investice 100 000 K
Pravidelná platba (m sí ní) 0 K
Kone ná hodnota investice 271 264 K
Doba investice (let) 20 let
Úroková sazba (p.a.) 5,00%

Proto zadejte 4 libovolné hodnoty a poslední se dopo te.
Hodnotu, kterou chcete spo ítat, nechte nevypln nou.
POZOR – i nula je íslo.

http://www.kfp.cz
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íklady použití
Nejlépe si fungování ukážeme na p íkladech.

Jednorázová investice
Jednorázov  investujeme 200 000 K  na dobu 10 let s výnosem 4 % p.a. Protože nespo íme nic
pravideln , zadáváme pravidelnou investici jako nulovou.
Chceme spo ítat kone nou hodnotu investice, proto ji necháme nevypln nou.

Zadání Výsledky
Po áte ní hodnota investice 200 000 K
Pravidelná platba (m sí ní) 0 K
Kone ná hodnota investice 298 167 K
Doba investice (let) 10 let
Úroková sazba (p.a.) 4,00%

Pravidelná investice
Jak by se nám zhodnotilo 1000 K , kdybychom je investovali pravideln  s výnosem 8 % po
dobu 20 let?

Zadání Výsledky
Po áte ní hodnota investice 0 K
Pravidelná platba (m sí ní) 1 000 K
Kone ná hodnota investice 589 020 K
Doba investice (let) 20 let
Úroková sazba (p.a.) 8,00%

Po 20 letech bychom m li 589 000 K .

Pr h investice
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Hodnota investice Vlas tní vklady

Na grafu pak m žeme vid t, kolik jsou naše vlastní vklady a kolik jsou výnosy z investice.

http://www.kfp.cz
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Úv ry
Jaká bude splátka úv ru ve výši 1 mil. K  na 20 let s úrokem 5 % p.a.?

Zadání Výsledky
Po áte ní hodnota investice 1 000 000 K
Pravidelná platba (m sí ní) -6 600 K
Kone ná hodnota investice 0 K
Doba investice (let) 20 let
Úroková sazba (p.a.) 5,00%

Splátka je 6600 K  m sí . A protože peníze musíme splácet (a ne spo it), je ástka záporná.
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Hodnota investice Vlastní vklady

Na grafu je vid t, jak splácení úv ru probíhá. Na po átku si p íme 1 mil. K , po 20 letech je
úv r splacen, ale celkem jsme zaplatili p ibližn  o 600 000 K  více (viz vlastní vklady v grafu).

Efektivní úrok
Pravideln  vkládáme 500 K  do penzijního p ipojišt ní. Penzijní fond v letáku p edpokládá, že
za 20 let bude v penzijním fondu ástka 213 400 K . Jaký je efektivní úrok této investice?

Zadání Výsledky
Po áte ní hodnota investice 0 K
Pravidelná platba (m sí ní) 500 K
Kone ná hodnota investice 213 400 K
Doba investice (let) 20 let
Úroková sazba (p.a.) 5,32%

ed 3 lety jsme investovali do dluhopisového fondu 100 000 K . Dnes je hodnota investice
106 300 K . Jaký je efektivní úrok této investice?

Zadání Výsledky
Po áte ní hodnota investice 100 000 K
Pravidelná platba (m sí ní) 0 K
Kone ná hodnota investice 106 300 K
Doba investice (let) 3 let
Úroková sazba (p.a.) 2,04%
Efektivní úrok je 2,04 % p.a.

http://www.kfp.cz
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Úkoly na p emýšlení a zkoušení pro vás
Finan ní matematika se užívá v mnoha a mnoha oblastech finan ního plánování. Proto

íklad  je spousta. Zkusíme vám dát pár tip :
Jak se na dlouhodobé investici projevuje r zný výnos? Zkuste investici 100 000 K  na
20 let s výnosem 2 %, 4 %, 8 % a podobn .
Jaký je rozdíl p i investici 500 K  m sí  do penzijního fondu a do akciového fondu?
Jaký je efektivní úrok vašich reálných investic?

o Jednorázové investice do fond
o Pravidelné investice do SS nebo PP
o Vždy zadejte po áte ní hodnotu, pravidelnou investici a kone nou hodnotu

Kolik se „p eplatí“ u hypotéky? Jak to dopadne pro splatnost 20 let a jak pro 30 let?
Kolik se p eplatí u spot ebitelského úv ru? (Nap . na 4 roky s úrokem 15 % p.a.)
Za jak dlouho se investice zdvojnásobí?

Kalkula ku k tomuto lánku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php
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