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Jaká dlouhodobá investice je nejjist jší
U krátkodobých investic ( ekn me do 3-6 let) je riziko v tšinou klient  chápáno správn  a je s ním i
správn  nakládáno. Pro tyto ú ely se dob e hodí notoricky známé produkty jako je stavební spo ení,
termínované vklady nebo spo icí ú ty.

Složit jší je ale otázka, jaké produkty jsou málo rizikové pro dlouhodobé investice. Pokud si chceme
našet it nap . na stá í nebo na studia d tí, podstupujeme zde riziko inflace. U t chto dlouhodobých cíl
nás nezajímá, kolik budeme mít z naší investované tisícikoruny. Není nám k ni emu informace, že
z investovaných 1000 K  budeme mít možná 1500 K  nebo 2000 K . Zajímá nás, kolik si za svoje
peníze koupíme. Jestli za investovanou tisícikorunu si budeme moci koupit za 20 let jeden standardní
ob d nebo jestli si za to budeme moci po ídit víkendový pobyt na horách. Co si za investované peníze
koupíme, záleží nejen na výnosu naší investice, ale stejn  tak na inflaci. U dlouhodobé investice je pro
nás rizikem, že neporazíme inflaci. Že naše peníze ztratí na hodnot .

Jaká bude inflace v p íštích 10, 20 nebo 30 letech, nikdo neví. Proto se poj me podívat, jak se da ilo
jednotlivým investicím porážet inflaci v minulosti.

V kolika p ípadech investice nep ekonala inflaci
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Porovnání výnos  investice a inflace. (Pro trh USA v letech 1928-2008.)
Strategie založené na dluhopisech a na instrumentech pen žního trhu na dlouhých horizontech s inflací
asto prohrávají. Naproti tomu investice založené na akciových strategiích (p ípadn  smíšených) inflaci

velice asto porážejí. Na 20-letém horizontu akciová strategie inflaci vždy p ekonala.

Typické konzervativní produkty, jako je stavební spo ení, penzijní p ipojišt ní nebo bankovní vklady,
jsou bezpe né pro krátkodobé investice. Dávají solidní šance na ochranu majetku. V dlouhodobém
horizontu jsou však celkem nebezpe né. Je zde velké riziko toho, že nep ekonají inflaci a že utrpíme
ztrátu kupní síly pen z.

Platí investi ní pravidlo: Z krátkodobého hlediska je rizikové vlastnit akcie.
Z dlouhodobého je rizikové akcie nemít.

Petr Syrový
lánek vyšel v deníku E15.
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