
poradce

Začneme netradičně. Jedním příkladem
z praxe. Setkal jsem se se skupinkou
poradců, kteří byli cca před týdnem vyško-
leni na akciové fondy. Začali sledovat, co se
děje na trzích. Za poslední týden akcie klesly
asi o 3% a oni se začali nervózně ptát: „Co se
to děje?“
Možná i my jsme někdy v podobných situ-

acích. Sice víme, že akcie je dlouhodobá
investice, ale přece jen sledujeme, co se děje,
kam se který index posunul a jestli to náho-
dou nekleslo. Když akcie klesnou za měsíc
třeba o 5 %, už začínáme mírně nervóznět.
A pokud jsme v klidu my, nemusí to platit
o našich klientech.

AKCIE NEJSOU NUDA
Pojďme se trochupoučit z historie. Podívejme
se, co dělaly akcie v minulosti. Nejspíš po-
dobnévěci budoudělat i v budoucnu.Ažakcie
zase něco provedou, budeme vědět, že to je
normální a že to není žádné překvapení. Bu-
deme vědět, že takto se akcie prostě chovají.
Projdeme si historii akcií v posledních 57

letech, tedy od roku 1950. Pro ukázku jsme
vzali asi nejpoužívanější index S&P 500.
Co dělaly akcie v měsíčním intervalu se

můžeme podívat na grafu 1.
Zde jsou zachyceny měsíční změny akci-

ového indexu. Každýměsíc jsme vzali mini-
mální a maximální hodnotu, jaké index
dosáhl. Na ose x je velikost změny indexu
během jednoho kalendářního měsíce. Když
je např. velikost změny 6 %, znamená to, že
maximum je o 6 % vyšší než minimum
v danémměsíci. Takže v tomto měsíci jsme
mohli zbohatnout nebo zchudnout o 6 %.
Z grafu je patrné, proč jsem nervózním

poradcům odpověděl, že pokles 3 % během
pár dní vůbec nic neznamená. Že to je nor-
mální a že při práci s akciemi si na to prostě
musí zvyknout. A jestli budou s akciemi pra-
covat déle, tak rozhodně přijde ještě větší
„překvapení“.
Vždyť v historii růst nebo pokles o 3 %

běhemměsíce byl celkem klidný měsíc. Jen
zcela výjimečně byly akciové kurzy indexu
v pásmu+–2%. Jenomzcela výjimečně se na
trhu nic nedělo, a to pod slovem nedělo
bereme, že index nepoklesl nebo nevzrostl
o více než 2 %. I takovýto pohyb některým
klientům zvedá telefonní sluchátko.

Naprosto běžné jsou měsíční pohyby
v intervalu cca 3 % až 9 %. Pokud akcie udě-
lají něco takového, pak je to zcela normální
a vminulosti to nastalo užmockrát.
Dokonce i takové změny, jako je pokles

nebo růst o více než 10%, nejsou až tak řídké.
Nastaly zhrubav8%případů.Takžepřibližně
jednou ročně. Dá se tedy říci, že přibližně jed-
nou ročně akcie vyrostou nebo poklesnou
během jedinéhoměsíce o více než 10%.
Jestli investujete do akcií, připravte se

tedy na to, že za měsíc se hodnota investice

může změnit o 10%.Není to nijak ojedinělé.
Dokonce se dá říci, že při investici na delší
dobu to investora určitě potká.

MĚSÍČNÍ POKLESY
Takže akcie nuda nejsou. Ale v krátkémhori-
zontu máme větší šanci na pokles, nebo na
růst?
Podívejme se tedy ne na extrémy v daném

měsíci, ale podívejme se na uzavírací a ote-
vírací ceny. Jinými slovy na cenu indexu na
konci měsíce a na cenu na jeho počátku. Zde
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Co umějí akcie?
Odpověď je jednoduchá: Akcie umějí ledacos a rozhodně se s nimi nudit nebudete.
Pojďme se ale v článku podívat podrobněji na to, co můžete čekat od akcií. Ať nejste
(tolik) překvapeni, až to nastane.
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dostaneme odpověď na otázku, jak bychom
dopadli při investici, když se na ni podíváme
za měsíc. S tím možná máte zkušenosti
u vašich klientů: Zainvestují a za měsíc se
podívají, jak se té jejich investici daří. Co vaši
klienti uvidí?
Na grafu 2 je vidět, co dělaly akcie za

měsíc. Na ose x je interval, o kolik se index
za měsíc změnil. Na ose y je uvedena čet-
nost. Např. růst o 2–4 % nastal v 18 % pří-
padů.
Podle očekávání: růst a pokles je skoro

symetricky rozdělen kolem prostředku. Nej-
častěji dochází k mírnému růstu. K poklesu
dochází ve 41 % případů a v 59 % dochází
k růstu. Takže, když si koupíte akcie, tak
máte šanci 41%, že doměsíce akcie klesnou.
Možná bude pokles „jenom“ do dvou pro-
cent. Ale je také dost pravděpodobné (23%),
že pokles bude větší než 2 %. A to se přesně
stalo nervózním poradcům. Protože měli
malé zkušenosti, zažili to poprvé. Jenom pro
zajímavost, to bylo v červnu 2006. Od té
doby to zažili ještě mockrát. Koneckonců to
ukazují i naše data. Nastává to zhruba ve
čtvrtiněměsíců, tedy asi 3x do roka.
Čtenáře v mnoha oblastech zajímají

rekordy. Pojďme se na ně podívat. Asi nejvíce
zajímají ty negativní rekordy, tak tedy: nej-
většíměsíční pokles byl –21,8%. Znalci trhů
by si mohli domyslet, že to je 10/1987. I toto
se v historii stalo, ale snad se toho nemusíme
v poradenské praxi znovu obávat. Stalo se to
pouze jednou za 57 let.
Další hrůzné měsíce mají odstup. Na dru-

hém místě je pokles „jen“–14,6 % a to
8/1998. Další poklesy jsou pak kolem –11%.
To byly rekordy. Ale čeho se reálně obá-

vat?S čím semůžeme setkat?
Jestli budete radit klientům nebo jestli

budete spravovat vlastní peníze alespoň
3 roky, tak počítejte s měsíčním poklesem
o více než –8 %. Je dost možné, že by vás to
mohlo alespoň jednou potkat.Možná se vám
stane, že si někdy řeknete: „Před měsícem
mělamoje investice o 8% větší hodnotu.“
To byly rekordy v poklesu. A co rekordy

v růstu? Nejlepší měsíc měl výnos 16,3 %.
Na dalších místech jsou výnosy o nějaké to
procento nižší.

ROČNÍ HORIZONT
To bylyměsíční výnosy, ale comůžeme čekat
za rok? Investice do akcií je dlouhodobější
záležitostí. Klientům se dá vysvětlit, že hod-
notit investici za měsíc je brzo. Ale co
můžeme čekat za rok? Bude to lepší?
Co akcie dělaly v ročním vyjádření je na

následujícím grafu číslo 3. Akcie většinou
rostly. Většinou vydělaly 5 % až 15 %. To je
nejtypičtější výsledek akcií. Do tohoto inter-
valu se ale trefily pouze cca ve 39 % případů.
Docela často se také držely „těsně nad

nulou“, tedy v intervalu 0 % až 5 %. To bylo
v 11% případů.
A v kolika letech akcie prodělaly? Jak moc

semámebát toho, že akcie klesnou?Vminu-
losti to bylo asi ve 27 % případů. Růst tedy
vede nad poklesem 73 % : 27 %. Abychom
nebyli jenom pesimističtí a nehovořili jenom
o poklesech, tak se podívejme i na stranu
růstu. Jestli akcie poklesly ve 27 % případů,
tak je dobré vědět, že mají stejnou šanci na
raketový růst. To, že se akcie utrhnou a vydě-
lají nad 20% je šance asi 25%.
To, že akciemohou vystřelit vzhůru klienty

láká, ale když se akciím nedaří, volají finanč-
ním poradcům. Pojďme se tedy blíže podívat
na poklesy, jakých akcie dosáhly. Nejhorší
roční propad byl přes 41%, a to od října 1973
do října 1974.Když někdonakoupil v ten nej-
horší den za posledních 57 let, prodělal do
roka a do dne přes 41%. To byl rekord.
S poklesem horším než 30%můžete počí-

tat s pravděpodobností přibližně 3%, tedy asi
jednou za 30 let. Pokles horší než 20 % má

pravděpodobnost asi 12 %, tedy nastává asi
tak jednou za8 let. Vzhledemk tomu, že inves-
ticedoakcií je dlouhodobější záležitost, je dost
možné, že nás takovýto pokles potká. Buďte
tedy připraveni na to, že jeden rok bude mít
investice hodnotu např. 100 000Kč a přesně
za rok budemít hodnotu jenom80000Kč.

HORIZONT 5 LET
A co akcie v pětiletém horizontu? Pět let už
je doba, na kterou byly akcie doporučované.
Co od nichmůžeme čekat v tomto období?
Určitě bude zajímavé podívat se, kolik

mohou akcie klesnout. V ročním intervalu
klesly nejvíce o 41 %. Bude to v pětiletém
horizontu horší nebo lepší?
Jakých zisků (ztrát) akcie dosáhly v hori-

zontu 5 let vidíme na následujícím grafu 4.
Drtivá většina období je výrazně v zisku. Ve

většině případů akcie vydělaly alespoň 40%
za 5 let. Tohoto výsledku dosáhly v 56% pro-
centech případů. Dokonce máme celkem
slušnou šanci, že akcie vydělají přes 100%.To
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nastalo v 15%případů, takže relativně často.
Ale pojďme se podívat na ztráty, jakých jsme
mohli dosáhnout. Celkem jsme prodělali
v 15 % případů. Máme tedy stejnou šanci na
to, že vyděláme přes 100 %, jako na to, že
o nějaké peníze přijdeme. Zkuste si to před-
stavit. Při investici 100 000 Kč máme stej-
nou šanci na pokles, jako na to, že investici
zdvojnásobíme. Poklesu se hodně lidí bojí,
proto se klidně vzdá výnosu 100%.
Při debatách o pětileté periodě je dobré

připomenout zajištěné fondy. Ty sice zbaví
rizika, že by mohla investice prodělat. Díky
grafu ale vidíte, kolik stojí to, že se klient
rizika zbavuje. Kromě rizika se totiž také zba-
vuje šance, že dosáhnete zajímavých výnosů.
Fond často nabízí omezení výnosu. Např.
nevyplatí více než 40% zisku. Podívejte se na
graf a zjistíte, že málo pravděpodobný pro-
pad je kompenzován vysoce pravděpodob-
ným a vysokým růstem. Holt omezení rizika
něco stojí a díky tomuto grafu vidíte, kolik.
Když už došlo k poklesu, tak většinou se

jednalo opokles do20%.S čímmůžete reálně
počítat při investici 100 000 Kč na 5 let je, že
z investice bude „jenom“ 80 000Kč. Horšího
výsledku se dosahuje jenomvelice zřídka.
Když jsme i v minulých porovnáních mlu-

vili o rekordmanech, tak i zde se na něj
můžeme podívat. Rekordmanem v pokle-
sech se stává období od října 1969 do října
1974, a to s poklesem cca 32%.
Je zajímavé, že na 5leté periodě není tak

velký pokles jako na investici na 1 rok. Na
5leté periodě se již projevuje dlouhodobost
investice. To, že investice v jednom roce
klesne, může být vyváženo růstem v letech
dalších. Možná jsme čekali, že největších
poklesů bylo dosaženo po roce 2000, kdy
praskala internetová bublina. To by byla
pravda, kdybychom investovali jenom na
3 roky. Pak bychom dosáhli propadu přes
43 %. K tomuto propadu došlo od dubna
2000 do dubna 2003. Pětiletá perioda je dost
dlouhá na to, aby se k dramatickému
poklesu přidal i nějaký ten růst: viz graf 5.
Nejdříve akcie více méně rostly 2 roky

a pak 3 roky dramaticky padaly. Pak zase
rostly. Proto je výsledek za 5 let pokles
„jenom“ cca o 20 %. Na 5leté periodě jsme
s propadem koupili také růst. Kdybychom
ale akcie koupili v tom nejhorším okamžiku,
v jednu chvíli by prodělávaly přes 40%.
Pro českého investora je potřeba podo-

tknout, že výnos měříme v USD. Pokud
bychom to přepočítali do koruny, byly by
výsledky ještě horší.

HORIZONT 10 LET
A co v desetiletém horizontu? Investice do
akcií se doporučuje minimálně na 7 let.
Deset let je proto dost dlouhá doba na to, aby
se investice do akcií vyplatila.

Byla v minulosti investice v horizontu 10
let vždy výnosná? Jak se vedlo akciím v hori-
zontu 10 let, vidíme na grafu 6. U tohoto
grafu jsme změnili měřítko, aby byly dobře
vidět růsty akciového trhu. Graf nám říká, že
ani desetiletá perioda námnezaručí, že akcie
neprodělají. V minulosti se stalo, že i za
deset let akcie prodělaly. Stalo se to cca v 6%
případů. Takže je to výjimečné, ale vyloučit
se to nedá. Představte si, že jste před 10 lety
investovali 100 000 Kč a dnes z nich máte
např. jenom 90 000 Kč. Nejen že jste prodě-
lali, ale ještě něco z toho ukousla inflace.
Šance, že se vminulosti prodělalo více než

20 % byla jenom asi 1 %. Je to stejně velká
šance jako to, že vaše investice vydělá přes
350 %. A šance prodělku do 10 % je stejně
velká jako šance na zisk alespoň 300%.
Při investici do akcií na 10 let bychom

čekali nějaké zajímavé zhodnocení. Může se
nám ale klidně stát, že po 10 letech budemít
naše investice zhodnocení menší než 50 %.
Možná 50%na první pohled vypadá solidně,
ale uvědomme si, že to je zhodnocení cca
4 % p.a. Toho bychom uměli dosáhnout jed-
nodušším a bezpečnějším způsobem.

Nicméně při investici do akcií musíme
počítat i s tím, že po dlouhých deseti letech
naše investice nemusí vydělat ani 4 % p.a.
Šance, že to nastane, je asi 15 %. Zkrátka
i toto akcie umějí a je třeba s tím počítat.

ZÁVĚREM
Toto předvedly akcie v minulosti. Samo-
zřejmě že minulé výnosy nezaručují výnosy
příští, nicméně i v budoucnosti budou platit
podobná pravidla pro kapitálový trh. Budou
jiné důvody poklesu a růstu. Už se nebudou
opakovat některé události z historie, respek-
tive budou mít jiný dopad do ekonomiky.
S některými si ekonomie už umí poradit,
protože se poučila. Přijdou ale jiné vlivy,
které budou akciemi hýbat. I nadále budou
akcie volatilní.Díky historickým výkonům
můžeme akcie lépe pochopit. Vidíme, co
umějí a to jak v dobrém, tak ve špatném
slova smyslu. Vidíme, kolik se dá prodělat,
ale také kolik se dá vydělat. Kolik by nám
mohlo utéct, pokud u toho nebudeme.

PETR SYROVÝ

WWW.KFP.CZ

WWW.MILIONYNAVIC.CZ
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