
poradce

Jak bychom dopadli, kdybychom se pohybo-
vali v Japonsku, kde došlo k výraznému pro-
padu akciových trhů, který trval více než
deset let?

JAPONSKÝ ZÁZRAK A PÁD
V 80. letech se japonské ekonomice
dařilo velmi dobře. Japonsko se stávalo
významnou ekonomickou velmocí a akci-
ový trh japonských společností rostl
enormním tempem. Na akciových trzích
se nafukovala hrozivá bublina. Ta s vel-
kým rachotem splaskla v roce 1990
a Japonsko se propadlo do vleklé a zdlou-
havé recese.
Na nejznámějším indexu japonských

akcií Nikkei 225 můžeme vidět, že z této
krize se japonské akcie dosud nevzpa-
matovaly. Kdo investoval v roce 1990,
dosud nemá ani polovinu vložených pro-
středků.
Přeneseme se pár desítek let zpět a podí-

váme se, jak by se nám dařilo, kdyby se psal
rok 1975 a my bychom byli v kůži japon-
ského investora s investičním horizontem
30 let. Jak bychom dopadli, kdybychom se
chovali podle finančních zásad, které přiná-
šejí výsledky na trhuUSA a západní Evropy?
Jak dopadne naše portfolio? Ustojíme
pokles akciových trhů, nebo dopadneme
velice bídně?

JAK BY SE BUDOVAL MAJETEK?
Představme si, že jsme v situaci, kdy chceme
budovat svůj majetek, abychom z něj mohli
žít. Budeme chtít za dlouhých 30 let naspo-
řit dostatečnýmajetek k tomu, aby nám zaji-
stil pasivní příjem.
Proto budeme chtít pravidelně měsíčně

investovat například ekvivalent 3000 jenů
měsíčně. Když budememluvit v jenech, je to
přesně situace v Japonsku v roce 1975. Kdo
chce, může si dosadit koruny a uvidí, jak by

to dopadlo, kdyby investoval dnes a trhy
předvedly to samé, jako v Japonsku od roku
1975.
Jak bychom dopadli tehdy v Japonsku?

(Anebo v ČR, pokud se trhy chovaly
podobně?)
Nejprve si řekněme, jak bychom měli

investovat. Jestli chceme investovat 3000
měsíčně na dobu 30 let, měli bychom inve-
stovat zejména do akciových instrumentů.
V prvních letech to budou pouze akcie.
Dále musíme dbát na diverzifikaci. Nikdo
u nás neinvestuje pouze do domácích akcií,
stejně tak v Japonsku by se investor neměl
omezovat výhradně na akcie japonských
společností.
Právě regionální diverzifikace je velmi

důležitá. Proto budeme počítat s tím, že
v portfoliu je jenom část japonských akcií
a zbytek je investován do akcií vyspělého
světa. Japonské akcie v globálním portfoliu
zabírají asi 8 %. Pokud bychom chtěli být
patrioti, pak japonský trh převážíme.

Dejme tomu, že do japonských akcií vlo-
žíme 30% akciového portfolia, dalších 70%
budou tvořit vyspělé země podle jejich tržní
kapitalizace (především USA, UK, Francie,
Německo a Švýcarsko).
Nesmíme rovněž zapomínat portfolio

včas zbrzdit přidáním konzervativnějších
aktiv. Určitě nebudeme chtítmít v akciích po
celou dobu všechny svoje peníze. To by
hlavně v závěru bylo zbytečně rizikové.
Názory na to, jak rychle brzdit se liší. Pro
jednoduchost budeme počítat s tím, že 10 let
před koncem převedeme 40 % portfolia do
dluhopisů a peněžního trhu.
V akciích ponecháme „jen“ 60%. (Kdo by

chtěl brzdit jinak a předělávat portfolio např.
každý rok, nedostal by diametrálně odlišné
výsledky.)

Naše portfolio stojí
na následujících zásadách:
1) dlouhodobě využívat akciové instru-
menty,
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Jak by se dařilo investorům,
kdyby na trhy přišla krize
jako v Japonsku v 90. letech?
Když se mluví o investicích, zejména o investicích do akcií, pak se nejčastěji vychází
z dat amerického trhu. Ukazuje se, že akcie vynášely cca 10 % ročně. Na základě
těchto údajů se dělají finanční plány do budoucna. Proti tomu je zcela legitimní
námitka, že na jiných trzích nemusí tyto zákonitosti fungovat.

ZDROJ: AUTOR

GRAF 1 VÝVOJ INDEXU JAPONSKÝCH AKCIÍ NIKKEI 225
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2) před koncem investičního horizontu pře-
vést část prostředků do dluhopisů,
3) diverzifikovat akciové portfolio do růz-
ných regionů.

TEDY – JAK BYCHOM DOPADLI?
Kolik by vydělalo naše portfolio? Jak se
dařilo jednotlivým složkám portfolia v prů-
běhu času je vidět na grafu č. 2.
Graf 2 ukazuje vývoj jednotlivých aktiv

denominovaných v japonském jenu a po
očištění o inflaci. Jedná se tedy o reálný vývoj
z hlediska japonského investora.
Akcie v grafu představuje výše uvedený

mix indexu světových akcií s vyšším (30%)
podílem Japonska. Dluhopisy a peněžní trh
představují indexy dluhových cenných
papírů vydaných Japonskem. Do uvedených
aktiv by bylo možné investovat pomocí
nástrojů kolektivního investování (napří-
klad otevřené podílové fondy).
Vlivem ropné krize se akciím zpočátku

příliš nedařilo. Následně přišla pro japonský
trh hvězdná 80. léta a trhy rostly. Po roce
1989 dochází k propadu, potom několik let
akcie přešlapují na místě. Japonské táhnou
portfolio dolů, světové v čele s USA táhnou
akciovou složku portfolia vzhůru. V tomto
období se ukazuje důležitost regionální
diverzifikace.
Nástroje peněžního trhu a dluhopisy při-

nášely výnosy přibližně do půlky 90. let. V té
době se však úrokové sazby velmi snížily
a v dalších letech konzervativní aktiva přiná-
šela jen nízké zhodnocení. Výnos akcií (nad
inflaci) byl v uvedeném období 7,6 % p.a.
Proti japonskému investorovi (držícímu svě-
tové akcie) celou dobu pracoval posilující
jen, naopak velkou výhodou byla nízká
inflace.
Hodnota portfolia po 30 letech by byla 3,7

mil. Takovouto hodnotu by nám přinesla
investice 3000měsíčně.
V hodnotě portfolia je počítáno s inflací.

Takže 3,7 mil. je v původních cenách. Prů-
měrná výnosnost, které toto portfolio
dosáhlo, byla 7,5% p.a. (nad inflaci).
Díky tomuto portfoliu bychom mohli

počítat s doživotní rentou přibližně 15 000.

Můžeme se nyní stručně podívat,
jak bychom dopadli:
1) Když zvýšíme podíl japonských akcií
z původních 30% na 50% akciového portfo-
lia, budememít na konci „jen“ 3,3mil.
2) Když budeme brzdit více a 5 let před kon-
cem budeme chtít omezit podíl akcií pouze
na 30 % v portfoliu a budeme chtít posílit
konzervativní složku, pak budemít portfolio
hodnotu „jen“ 3,6 mil. 5 let před koncem,
v roce 2000, došlo k významnému poklesu
trhů amy utekli z akcií ve vhodné době. Dalo
by se říci, že jsmeměli štěstí.

3) Když nebudeme mít štěstí a podíl akcií
začneme snižovat v nevhodnou dobu 2 roky
před koncem po propadu akcií, portfolio by
mělo hodnotu 3,1mil.

ZÁVĚR
I kdyby trhy potkalo něco podobného jako
v Japonsku, má dlouhodobé investování
smysl. Jenom je potřeba dodržet několik
zásad:
1) využívat akciové instrumenty,
2) diverzifikovat a nespoléhat se pouze na
jeden trh,
3) koncem investičního horizontu převést
část portfolia do dluhopisů a peněžního
trhu.
Naše pravidelná investice 3000 měsíčně

by se zhodnotila na reálných cca 3–3,7 mil.

Kdo se pohyboval na japonském trhu od
roku 1975, dostal výše uvedené hodnoty
(v jenech). Kdyby na náš trh přišla podobná
krize a my investovali 3000 Kč měsíčně,
mohli bychom čekat portfolio v hodnotě cca
3–3,7mil. Kč (resp. v eurech).

JAK BY SE ŽILO RENTIÉRŮM?
Jak by vypadala situace, kdybychom měli
k dispozici portfolio přibližně 3 mil., z kte-
rého bychom chtěli čerpat rentu 15 000
měsíčně. Co kdyby trhy předvedly něco
podobného, co předvedly v Japonsku od
roku 1975 do roku 2005? Bude nám stačit
náš kapitál na čerpání této renty po dobu 30
let?
Nejprve se pojďme podívat, jak by takové

portfolio mělo vypadat. Je to portfolio, z kte-
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GRAF 2 VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH AKTIV
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GRAF 3 VÝVOJ HODNOTY PORTFOLIA
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rého chceme čerpat peníze za 5, 10, 20 nebo
také 30 let. Proto bude obsahovat určitý
podíl akciové složky.
Pokud mluvíme o akciích, opět máme na

mysli diverzifikované portfolio složené
z akcií po celém světě. Na domácí trh bude
opět kladen větší důraz, než kolik by odpoví-
dalo tržní kapitalizaci.
Konzervativní složku portfolia rozdělíme

mezi dluhopisové instrumenty a nástroje
peněžního trhu. Peníze v peněžním trhu
budou představovat část, kterou budeme
potřebovat velmi brzo. Například za rok
nebo dva. Dluhopisové instrumenty budou
reprezentovat prostředky, které budeme
potřebovat za 3, možná 4 roky.
Jako vhodný diverzifikační prvek je

vhodné použít nemovitosti určené k proná-
jmu.
Bohužel je značně problematické zjistit,

jaké byly za posledních 30 let v Japonsku
výnosy z pronajímání nemovitostí. V našem
portfoliu budou proto nemovitosti reprezen-
továny indexem nemovitostních fondů
REITs. Jedná se o burzovně obchodované
společnosti ve zvláštním daňovém režimu
zabývající se správou a pronájmem nemovi-
tostí.

PORTFOLIO
Portfolio tedy může vypadat následovně,
jako na grafu 4.
Takto postavené portfolio je dostatečně

diverzifikované a je koncipováno na vybírání
peněz po dobu 30 let. Samozřejmě to není
jediný možný způsob postavení portfolia
nebo dokonce nejlepší možný. Berme ho
jako jeden z vhodných.
A jak by vypadala situace, pokud by se

měla vyplácet renta 15 000 měsíčně (resp.
180 000 ročně)? Tato renta se pochopitelně
bude navyšovat o inflaci, aby se zachovala
její reálná hodnota.
Hodnota portfolia by se vyvíjela způso-

bem, který je znázorněn na grafu 5.
Hodnota portfolia kolísá podle toho, co se

děje na trzích. Jakmile se akciové složce
nedaří, hodnota portfolia klesá rychleji.
Dobře je to vidět na vývoji po roce 1990,
nebo na vývoji po roce 2000. Na druhou
stranu v dobách růstu akciových trhů může
hodnota portfolia dokonce stoupat. Zhod-
nocení je v některých okamžicích vyšší než
čerpaná částka.

VÝVOJ HODNOTY MAJETKU
Portfolio splnilo podmínku, že se z něj bude
moci vyplácet renta 15 000 měsíčně. Navíc
na konci by nám zbylo přes 1mil. Vypadá to,
že jsme si mohli dovolit nechat vyplácet
rentu vyšší. Kdybychom si nechali vyplácet
jenom o 1000 více, spotřebovali bychom
portfolio do nuly. Kdybychom si chtěli vyplá-

cet o 2000 více, už po 25 letech bychom
neměli z čeho čerpat.
Kolik v portfoliu nakonec zbude, je hodně

citlivé na výši renty a na chování jednotli-
vých aktiv. Vývoj na trzích v budoucnu
samozřejmě neznáme, proto si musíme
nechat vyplácet takovou částku, abychom
portfolio nevyčerpali příliš brzo. Znamená
to, že budeme vybírat raději o něco nižší
rentu a budeme na počátku raději pesimisté.

ZÁVĚR
Na příkladu japonského investora jsme si
ukázali, že čerpat rentu ve výši 15 000

z částky 3 mil. je možné i v zemi, která pro-
šla velmi dlouhou finanční krizí. Nezna-
mená to, že „máme zaručenu rentu“ za
všech okolností. Znamená to jenom, že
vyplácení renty 5000měsíčně z milionového
majetku není žádná chiméra. Vyplácení
renty fungovalo za „normálního“ chování
akciových trhů (viz např. USA) i v dobách,
kdy na trh přišly krize. Co by ohrozilo vyplá-
cení renty? Stačí, kdyby trhy předvedly něco
ještě horšího, než to, co předvedly v Japon-
sku za posledních 30 let.

PETR SYROVÝ, TOMÁŠ TYL
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GRAF 4 PORTFOLIO PRO VYPLÁCENÍ RENTY
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GRAF 5 PORTFOLIO, Z KTERÉHO SE ČERPÁ RENTA 15 000 KČ MĚSÍČNĚ
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