Je výhodná 100% hypotéka?
Je výhodn jší doporu ovat 100% hypotéku klient m, i když je dražší? Kdyby si vzali hypotéku jen na
85% ceny nemovitosti a zbytek financovali z vlastních prost edk , m li by p ece výhodn jší úrokovou
sazbu.
Poj me se nejprve podívat, jaké máme možnosti a co to znamená z finan ního hlediska. Ukažme si to
na p íkladu:
Chceme po izovat nemovitost za 2 mil. K a máme dv možnosti:
1. vezmeme si 100% hypotéku a vlastní prost edky investujeme.
2. vezmeme si hypotéku „jenom“ na 85% hodnoty nemovitosti a na zbytek použijeme vlastní
prost edky.
Situace je zobrazena na následujícím obrázku:

Investice do bydlení
2 500 000 K
2 000 000 K
Investice do portfolia

1 500 000 K

Hypotéka
1 000 000 K

Vlastní prost edky

500 000 K
0K
hypotéka 1,7 mil. K

hypotéka 2 mil. K

Varianta s nižší hypotékou bude znamenat, že budeme mít nižší úrokovou sazbu z úv ru (5,14 %) a také
budeme mít nižší splátku úv ru. Nebudeme muset splácet celé 2 mil. K , ale jenom 1,7 mil. K .
Budeme tak mít nižší m sí ní zatížení než p i hypotéce na 2 mil. K . Ušet ené peníze budeme moci
investovat a použít tak na spln ní našich cíl . T eba na finan ní nezávislost.
Situace je znázorn na na následujícím obrázku:

Splácení úv ru a pravidelná investice
12 000 K
10 000 K
8 000 K

Pravidelná investice

6 000 K

Splátka hypotéky

4 000 K
2 000 K
0K
hypotéka 1,7 mil. K

hypotéka 2 mil. K
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Te je otázka: „Která z variant mi na konci splatnosti hypotéky p inese více pen z?“ Je lepší ušet it
peníze na po átku, investovat je jednorázov a nechat je zhodnocovat nebo je lepší ušet it na splátce a
investovat pravideln ?
Odpov

závisí na tom, jak dokážeme zhodnocovat vlastní prost edky:
Pro r stového a dynamického investora je lepší (výnosn jší) použít 100% hypotéku,
protože jejich ušet ené a investované prost edky vyd lají více.
Pro konzervativního a vyváženého investora je výhodn jší 85% hypotéka.
Detailní výpo et (pro r stového investora) je v následující tabulce:

Výše hypotéky
Úroková sazba
Objem vlastních prost edk
Splátka hypotéky
Jednorázová investice
Hodnota jednorázové
investice za 20 let
sí ní investice
Hodnota pravidelné investice
za 20 let
Budoucí hodnota
investovaných prost edk

Varianta 85% Varianta 100%
1 700 000 K
2 000 000 K
5,14%
5,54%
300 000 K
11 351 K
0K

0K
13 803 K
300 000 K

0K
2 452 K

1 698 508 K
0K

1 576 507 K

0K

1 576 507 K

1 698 508 K

Výhodn jší je použít úv r ve výši 2 mil. K .
Rozdíl v obou variantách je 122 001 K v budoucí hodnot .
Hodnota Vašeho rozhodnutí je 67 549 K . To jsou peníze, keré vyd láte/nevyd láte.
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