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Finan ní plánování IV. – Riziko investice

Pouhá otázka, kolik bychom cht li vyd lat, nemá žádný smysl. Samoz ejm , že chceme vyd lat co
nejvíce. Ale další velmi d ležitá otázka je, kolik si m žeme dovolit prod lat. Až budeme znát odpov ,
pak se m žeme snažit dosáhnout co možná nejvyššího výnosu, ale s touto omezující podmínkou.

Jak odpov t na otázku, kolik si mohu dovolit prod lat?

Hodn  lidí se k možnosti prod lku staví radikáln : Neprod lat nic! Nebo si dokonce p ed vlastní investicí
plánují: na termínovaném vkladu dostanu nap . 1 %, proto pot ebuji minimáln  takovýto výnos. Takto
konzervativní zadání ovšem svazuje ruce p i sestavování portfolia. Musí se využívat ve valné v tšin
konzervativní produkty a akciová složka je minimální.

V b žném život  p itom riskujeme v mnoha oblastech nemalé sumy a jsme zvyklí s tímto rizikem b žn
fungovat. Nejsme schopni odhadnout své dohledné p íjmy a výdaje ani s tolerancí +-10 000 K , ale od
našeho portfolia bychom práv  toto požadovali.

Proto si p ed odpov dí na otázku, kolik jsme schopni prod lat, odpov zme nejd íve na otázky, kolik
pen z kde riskujeme (kolik pen z m žeme nevyd lat nebo kolik jich m žeme utratit.)

Pak se podívejme na to, jak pravd podobná jsou tato rizika. A odpov di na výše uvedené otázky
srovnejme s odpov dí, kolik vlastn  m že naše portfolio prod lat.

Pravd podobn  dojdeme k jiné odpov di, než „portfolio musí za každou cenu vyd lat“.

Prod lek portfolia je možnost, která s nejv tší pravd podobností nenastane. Rozumn  složená a
diverzifikovaná portfolia ve v tšin  p ípad  vyd lávají. Pak existuje množina p ípad , kdy se jim da í
„kolem nuly“ a jsou samoz ejm  i p ípady, kdy výrazn  prod lají.

Následující tabulka ukazuje, jaká je pravd podobnost výnosu (prod lku) p i investici do akcií na 1 rok.
(Resp. jak dopadla investice do akcií v USA v posledních 85 letech.). Nap íklad pravd podobnost, že
v jednom roce prod láme více než 21 %, je pouze p tiprocentní. Tedy šance asi 1:20, že dojde k takto
velkému poklesu.

-21% šance poklesu   5%

-10% šance poklesu 10%

- 8% šance poklesu 20%

- 3% šance poklesu 30%

i investování musíme po ítat s tím „nejhorším“, co m že nastat. Slovo „nejhorší“ je v uvozovkách,
protože se nedá vy íslit, kolik se dá maximáln  prod lat. Nejhorší ztráta je samoz ejm  totální ztráta, kdy

ijdeme úpln  o všechno. Pokud se bavíme o investici na akciových trzích a na trzích dluhopis  a pokud
neinvestujeme do jednotlivých akciových titul , nemusíme se zpravidla obávat totální ztráty. Ztráty
zp sobené poklesy trh , nap íklad akciových, nejsou stoprocentní.

U fondu pen žního trhu nás mohou „p i nejhorším“ potkat nulové (nebo velmi nízké) úrokové sazby.
Z toho by plynuly nulové výnosy. Fond pen žního trhu „nem že“ prod lat. U akcií (akciových index  na
rozvinutých trzích) se uvádí maximální pokles cca 30 %. K tomuto poklesu dojde s pravd podobností cca
5 %.

Všechny „nejv tší“ ztráty jsou uvád ny v uvozovkách. Nedá se totiž íci, jaká ztráta je nejv tší, její výše
není omezena. Dá se jen íci, s jakou ztrátou lze s ur itou pravd podobností po ítat.

(Kdybychom nap íklad cht li v t, jakou m žeme ekat teplotu v Praze 21. 6. 2008, asi se podíváme na
ení teploty v Klementinu za posledních 230 let a náš odhad umístíme n kam mezi minimální a

maximální hodnotu vykázanou ve statistikách. Nemáme však zaru eno, že nepadne teplotní rekord.
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Nebo se nás m že n kdo ptát, kolik m že naše hokejová reprezentace dostat gól  v jednom utkání.
Odpovíme-li, že maximáln  m žeme obdržet 6 branek, dá to i naprostému neznalci hokeje ur itý obrázek
o kvalit  našeho týmu. Samoz ejm , že jich m žeme dostat více, ale je to velice nepravd podobné.
Museli bychom hodn  dlouho hledat v historii, kdy se n kterému ze soupe  n co takového povedlo. Asi
takto je t eba brát tvrzení: „Investice m že maximáln  prod lat“.)

Na otázku, kolik maximáln  mohu prod lat, odpoví každý jinak.

Jiná odpov  bude u lov ka, který chce budovat sv j majetek a chce spo it. Jestliže má investováno
100 000 K , vyd lává nap íklad 30 000 K  m sí  a chce pravideln  investovat 5 000 K  m sí , m že
si dovolit ro ní pokles portfolia t eba 20 %.

i investici 100 000 K  znamená pokles portfolia o 20 % ztrátu 20 000 K . To je mén  než jeden m sí ní
íjem. Rovn ž je to i ástka, která za 4 m síce do portfolia p ite e.

Ztráta 20 % u tohoto lov ka není nic zásadního. (Samoz ejm , že ho to nepot ší, ale nezp sobí mu to
existen ní potíže.)

Jinak pochopiteln  odpoví lov k, který má vybudovaný veliký majetek a který z n j chce vyplácet
pravidelnou rentu.Preferuje p edevším ochranu tohoto majetku.

Kdo má nap íklad 4 mil. K  a chce aby mu byla vyplácena pravidelná renta 20 000 K  m sí , nem že
si dovolit pokles portfolia o 20 %. Tento pokles by pro n ho znamenal ztrátu 800 000 K , což se rovná
výší plánované m sí ní renty p ibližn  na 3 roky. Takový investor musí investovat daleko
konzervativn ji.

Doporu ení

Zkusme použít rizikov jší portfolia, která mohou p inést vyšší výnosy. P i použití rizikov jšího
portfolia vždy kontrolujme, aby nám „nejv tší myslitelný pokles“ nezp sobil ne ešitelné potíže.

Vysoká míra jistoty v dlouhodobém horizontu snižuje Vaše výnosy.

Petr Syrový
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