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Jak by m lo vypadat portfolio pro v nou rentu

A jaké by toto portfolio m lo spl ovat podmínky, aby výplata renty byla dostate  zajišt na?

i budování majetku se klade d raz na vysoké zhodnocení investovaného majetku. Díky
vysokému zhodnocení m žeme investováním našich pen z vyd lat další peníze. Navíc máme dost
asu na to, aby investice napravily p ípadné kolísání.

V p ípad erpání renty pot ebujeme p edevším zajistit bezpe í uložených pen z a to z t chto
vod :

Pokud chceme z portfolia erpat a hradit z n j vlastní životní náklady, jsme na portfoliu
„životn “ závislí. Nem žeme si dovolit o peníze p ijít.
V p ípad  vysokého poklesu nemáme možnost ztráty nahradit. Není na to as.

i pravidelném investování jsou poklesy vhodné k nákupu, v dob  poklesu nakupujeme
levn ji. P i pravidelném vybírání renty v p ípad  poklesu naopak prodáváme za nízkou cenu,
prodáme tedy velkou ást našeho portfolia.

Nejd ležit jší je ale diverzifikace. Riziko snížíme tím, že naše investice rozložíme mezi r zná
aktiva. Nebude-li se zrovna da it jedné ásti portfolia, m že se da it té druhé. Rozhodn nesmíme
vše sázet na jednu kartu.

Portfolio by m lo stát na t ech r zných nohách:

1) Vlastní podnikání
2) Cizí podnikání – formou akciové ú asti na podnikání jiných spole ností, p ípadn  pevn

úro ené cenné papíry (dluhopisy - p ky na podnikání)
3) Nemovitosti na pronájem

I když se v jedné ásti portfolia nebude da it, nebude portfolio ohroženo. Když se nap íklad
nebude da it podnikání, máme p íjem z nemovitostí a z cenných papír . Když dojde k propadu na
akciových trzích, máme p íjem z pronájmu, z dluhopis  a p ípadn  z podnikání.
Je stále (bohužel) hodn  klient , kte í mají postavené portfolio pouze na jedné noze (nap íklad
pouze na vlastním podnikání nebo pouze na akciích). Takové portfolio je nebezpe  vratké.

Kam pat íte Vy?
Petr Syrový
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