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Investice s pákovým efektem

Investovat se dá i v p ípad , kdy nemáme žádné vlastní peníze.

Jsou lidé, kte í kupovali nemovitost a kte í všechny vlastní peníze použili na její nákup.
Zbytek platili z hypote ního úv ru. Mají však i jinou možnost: vzít si vyšší hypote ní úv r a
vlastní peníze investovat.

Celková finan ní bilance na po átku je nulová. Výše úv ru je stejn  vysoká jako výše
portfolia. Proto se dá íci, že žádné vlastní peníze nemáme. (Když bychom cht li, m žeme
hypotéku splatit pen zi z portfolia.)
V sou asnosti jsou hypote ní úv ry velice levné, cca za 3 % p.a. Jejich efektivní úrok (po
zapo tení poplatk  a da ových odpo ) je n kde pod 3 % (cca 2,5 % p.a.). Jestliže vlastní
peníze vyd lají více než peníze p ené, bude celá transakce pro nás zisková a umožní nám
vyd lat peníze „z ni eho“.
Do portfolia, kterým chceme splácet hypote ní úv r bychom m li vložit produkty, jejichž
výnos p evýší náklady na splácení úv ru. (Nebo alespo  takové produkty, kde vyšší výnos

žeme o ekávat.)

ást portfolia m žeme investovat do akcií, které dlouhodob  a v pr ru vynášely n co
kolem 10 % p.a. Dalším vhodným produktem do tohoto portfolia je stavební spo ení (a

ípadn  penzijní p ipojišt ní). Oba tyto produkty mají státní podporu a jejich výnos je vyšší
než jsou náklady na splácení úv ru. Nap íklad stavební spo ení p i vhodném použití vynáší

co kolem 6 % ro . (Samoz ejm  tyto produkty musíme vhodn  použít, tedy musíme
spo it takovým zp sobem, abychom dosáhli zajímavého výnosu.)

Výnosy dluhopis  budou obecn  nižší než náklady na splácení úv ru. Cenu hypotéky tvo í
(zhruba eno) cena pen z na trhu + marže banky. Výnos dluhopis  (dluhopisového fondu)
je cena pen z mínus náklady (náklady fondu, transak ní náklady). Nicmén  i na dluhopisech
je možné dosáhnout takových výnos , které p evýší hypote ní splátky. Je to dáno da ovými
odpo ty. Takže i dluhopisy je možné za adit do portfolia, které máme na splacení
hypote ního úv ru.
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Zatím jsme mluvili o výnosech, ale je t eba mluvit také o riziku. V tomto p ípad  je t eba
riziku pot eba v novat dvojnásobnou pozornost. Investice m že prod lat a pokles bude o to
bolestiv jší, že hypote ní úv r budeme muset splatit z vlastních prost edk .

Objevují se tu podobná rizika jako p i každé investici na úv r (s pákovým efektem). Tato
transakce je velice riskantní a musíme proto být p ipraveni na možnost poklesu.

Op t si musíme odpov t na otázku, co by se stalo, kdyby poklesly akcie o 30 %, vzrostly
úrokové sazby pro p íští fixaci nap íklad na 6 % p.a., zrušily by se da ové odpo ty apod. Ve
všech t chto scéná ích nesmíme mít vážné finan ní problémy.

Doporu ení
Zkuste se zamyslet nad možností použít zárove  hypotéku i investice. Jde o šanci, která Vám
nabízí možnost vyd lat více pen z, než kolik se zaplatí za hypote ní úv r. Máte tak šanci
vyd lat peníze „s nulovou vlastní investicí“.

Velmi pe liv  ale zkontrolujte, zda jste schopni nést toto riziko.

V tomto p ípad  obzvláš  platí po ekadlo „Dvakrát m  a jednou ež“.

Petr Syrový


