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Veškerá práva vyhrazena.

žná rizika & finan ní rizika jsou nekorelovaná

Jestliže nakoupíme do portfolia jak akcie tak dluhopisy, máme menší šanci na velký pokles
hodnoty investice. V moment , kdy poklesnou akcie, máme ješt  šanci, že dluhopisy
neprod lají. M že nás zradit obojí. Tento scéná  je však mén  pravd podobný.

Investo i nakupují aktiva, která nejsou korelovaná (taková, jejichž výnosy se nevyvíjejí
shodn ). Existuje daleko menší závislost mezi výnosy amerických akcií a eských dluhopis
než mezi akciemi velkých spole ností a akciemi malých spole ností v USA.
Když se na osobní finance podíváme z širšího pohledu, vidíme následující rizika, která mohou
ovlivnit finan ní situaci klienta:

1. Dojde k pojistné události (škoda na majetku, výpadek p íjmu).
2. Prod lají naše investice (klesnou trhy, kde máme zainvestováno).
3. Poklesnou p íjmy (nevyd láme takové peníze, s kterými jsme po ítali).
4. Vzrostou naše výdaje (utratíme více, než se dalo p edpokládat).

Všechna tato rizika jsou ( eno investi ním slovníkem) nekorelovaná. Tedy nezávislá. To,
jestli jsme 1 m síc nemocní a tudíž dostaneme sociální dávky místo jedné výplaty, v bec
nesouvisí s tím, jak se da í akciím na trzích nebo jestli se nám rozbila televize a my si musíme
koupit novou.
S prvními dv ma riziky se dá zacházet tak, že nám mohou pomoci vyd lat peníze. Když se
pustíme do rizikov jších portfolií, máme vyšší šanci na úsp ch. Když nebudeme pojiš ovat

která rizika, máme šanci, že ušet íme pojistné.

V b žném život  žijeme s velkou mírou nejistoty. Nedokážeme odhadnout mnoho a mnoho
okolností, které m ní naši finan ní situaci. Tím, že p istoupíme na další rizika, p íliš
nezhoršujeme svoji finan ní situaci. Pravd podobnost jednotlivých rizik je totiž dost malá.
Pravd podobnost toho, že akcie v jednom roce prod lají více než 10 % je asi desetiprocentní.
Když se chceme p ipravit na situaci, co kdyby nás vyhodili z práce a my museli t eba 3 m síce
hledat další, ukládáme si n jaké peníze stranou. Dejme tomu, že pravd podobnost, že p ijdeme
o práci je 10 %. Když si uložíme peníze pro p ípad nezam stnanosti do akcií, je
pravd podobnost pouze 1 %, že zárove  p ijdeme o práci a akcie klesnou alespo  o 10 %. Tato
situace se však stává jednou za 100 let.
Investice do akcií (dlouhodob  a v pr ru) m že vyd lat cca 10 % ro . Proti tomu uložení
pen z v likvidní rezerv  na pen žním trhu v sou asné dob  nep inese více než 2 % ro .

istoupíme-li na riziko, že jednou za 100 let budeme mít potíže, vyd láme cca 8 % ro
navíc.
Podobná logika platí i pro další rizika. Pravd podobnost výskytu rizik pojistných událostí,
dramatického poklesu trh , výrazného poklesu p íjm  nebo nenadálých výdaj  je malá.
Pravd podobnost, že se vyskytnou tato rizika zárove  je ješt  dramaticky menší.

Mluvíme o riziku, které dokážeme finan  zvládnout, jen nám p inese ztráty. Tyto ztráty však
pro nás musí být únosné. (Hlavní živitel rodiny s dvoj aty a manželkou na mate ské s bytem na
hypotéku, která byla na 100 % ceny a bez vlastních úspor nem že ignorovat životní pojišt ní.)

Nem žeme se poušt t do rizika, které nás zruinuje.

Petr Syrový
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