Srovnejme míru nejistoty
Mít zbyte
konzervativní portfolio je drahé. Šidíme se o výnosy, kterých bychom mohli
dosáhnout, kdybychom byli odvážn jší.
Stejn tak chtít mít pojišt no úpln všechno do poslední koruny, je nákladná záležitost.
Podobn jako u investic platí, že p ijetí ur ité míry nejistoty znamená vyšší výnosy.
V p ípad pojišt ní pod výnosy chápeme rozdíl jako uspo ené pojistné. Ušet ené pojistné
by m lo být vyšší než p ípadné škody.
(Pozor, op t platí v pr
ru, ale neznamená to totéž pro každého.
je jen o pojistných událostech, které
nenapáchají vysoké finan ní škody. Jde o delší karen ní lh ty, spoluú asti…)

V b žném život nemáme jistotu ani v p íjmech, ani ve výdajích. P esto jsme schopni se
této nejistot p izp sobit.
Pouze vnímáme trochu jinak, pokud se jedná o nejistotu „z b žného života“ a nejistotu „ze
sv ta financí“. Z hlediska našich pen z (našeho ú tu a naší pen ženky) je jedno, jestli
vyhodíme 5 000 K za drobnou opravu auta nebo jestli prod láme 5 000 K v našem
portfoliu, p ípadn jestli p ijdeme o 5 000 K proto, že jsme byli dva týdny nemocní a
nebyli jsme pro tento p ípad pojišt ni.
I když si ekneme, že 5 000 K je pro naší pen ženku po ád 5 000 K , stejn na tuto ástku
pohlížíme jinak, pokud se jedná o ztrátu v portfoliu nebo o naši nemoc. U nemoci si
ekneme, že za to nem žeme (zásah vyšší moci) a ob as se to stává každému. V p ípad
portfolia to bereme jako ztrátu našich pen z, které jsme vyd lali. M li jsme je a najednou je
nemáme. M žeme mít podobný pocit, jako kdyby nám je n kdo ukradl z ú tu. Kdybychom
ale investovali 200 000 K , b hem jednoho roku bychom vyd lali 10 000 K a potom
hem dvou m síc prod lali 5 000 K , nebude to pro nás tak moc nep íznivá zpráva.
Budeme se ut šovat tím, že jsme stále ješt v plusu.
Na naše peníze se koukáme podle toho, jak jsme k nim p išli. Možná to není úpln logické,
ale takový je b žný postoj v tšiny lidí.
V pohledu na peníze se uplat uje ješt jeden psychologický faktor. Ztráta je vnímána
emotivn ji než zisk. Ztratit 5 000 K je vnímáno jako v tší zlo než ztratit šanci na vyd lání
5 000 K . To je d vod, pro hodn investor investuje konzervativn . Je pro n d ležit jší
neprod lat 5 000 K než mít šanci vyd lat t eba i 10 000 K .
Pokud se nám poda í pozm nit pohled na rizika a na vlastní peníze, máme možnost
nakládat s vlastními pen zi daleko aktivn ji, výnosn ji a rizikov ji. Rizikov ji nemusí vždy
nevyhnuteln znamenat, že by nás n co m lo výrazn ohrožovat.
ipušt ní vyššího rizika znamená, že m žeme použít investice s vyšším výnosem. U
každého podstoupeného rizika musíme ale zvažovat, jestli je pro nás stále ješt p ijatelné,
nebo jestli nám nezp sobí vážné finan ní problémy.

V p ípad financí jsme ochotni akceptovat výrazn nižší míru rizika
na rozdíl od jiných rizik, kterým jsme vystaveni v našem denním život a
která už skoro automaticky akceptujeme.
Petr Syrový
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