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Jak dosáhnout Finanční nezávislosti (část 3)  
 
Jak sestavit portfolio pro rentu v důchodu. 
Jak uvažovat o portfoliu v širším slova smyslu, abychom si zajistili dostatečnou rentu v důchodu? 
Hlavní důraz přitom musíme klást na bezpečnost. 
 
V minulém díle seriálu jsme došli k tomu, že příliš konzervativní přístup je moc drahý. Vyžaduje 
naspořit daleko vyšší částku než přístup zdravě dynamický.  
 
DIVERZIFIKACE – klíčové slovo při hledání bezpečné cesty. 
Musíme být připraveni na všechno možné, protože v době vyplácení renty (zpravidla přes 20 let) si 
na nás trh přichystá spoustu překvapení. (Podívejme se do historie finančních trhů. Kolika 
překvapení se dočkali investoři v posledních 20 letech?) 
 
Diverzifikace cenných papírů 
V minulém seriálu jsme hovořili o portfoliu, které bude složeno z 60 % z akcií, 30 % dluhopisů a 
10 % nástrojů peněžního trhu. Zde diverzifikace zdaleka nekončí. V každé z investičních tříd je 
potřeba dále diverzifikovat.  
 
Určitě není dobré sázet jenom na jednu kartu – např. na akcie USA nebo dokonce na akcie ČR či 
Jihovýchodní Asie. Koncem 90. let, kdy vrcholila technologická bublina, mělo hodně lidí ve svém 
portfoliu samé technologické akcie, dnes je populární Čína, střední a východní Evropa…  
 
Je potřeba diverzifikovat v každé jednotlivé třídě aktiv. Namíchat si široce diverzifikované 
portfolio z akcií. Stejně tak bychom měli diverzifikovat v oblasti dluhopisů.  
 
Další hledisko, které bychom měli v portfoliu zohlednit, jsou cizí měny, které budou v portfoliu 
zastoupené. Určitě by bylo chybou mít drtivou většinu aktiv pouze v jedné měně, např. v USD. 
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Příklad diverzifikace portfolia cenných papírů 
 

V příštím díle si povíme, jestli stačí diverzifikace pouze do cenných papírů. 
 
Petr Syrový 
Finanční analytik 


