
 

                                                                 Strana 1 (celkem 2) 
                                                               
 

    KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10  Mníšek pod Brdy,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175 

www.kfp.cz 

 

V jaké měně investovat? 
 
Mnoho lidí trápí otázka, v jaké měně by měli investovat. Je lepší upřednostnit měnu zahraniční 
a nebo naopak korunu, u které se předpokládá její posílení? 
 
Než se zamyslíte nad otázkou, v jaké měně investovat, je třeba si nejprve odpovědět na jinou 
základní otázku: V jaké měně chcete investici nakonec spotřebovávat? 
 
Pro většinu domácích investorů je to koruna, pro některé to ale klidně může být dolar nebo 
euro. Pokud se třeba jedná o peníze na studia v USA nebo v Evropě, pak vaší „domácí“ měnou 
nebude koruna, ale právě euro nebo dolar. Nejprve si proto ujasněte domácí měnu. 
 
Dalším kritériem pro volbu měny je investiční instrument. Jednoduše řečeno: pokud chcete 
konzervativní investici (bez velkých rizik), musíte volit domácí měnu. Nejčastěji korunu. 
Kdybyste si totiž koupili např. zajištěný fond v dolaru nebo státní dluhopisy USA, vůbec se 
nebude jednat o jistou a konzervativní investici. Měnové riziko jednoznačně převáží jistoty 
dané zajištěnými fondy nebo státními dluhopisy USA.V minulosti se např. našlo dost 
investorů, kteří si koupili zajištěné fondy v dolaru. Když fondy kupovali, byl dolar za 40 Kč, 
když fondy prodávali, byl dolar za 20 Kč. Díky měně tak zaznamenali 50 % ztrátu. 
 
Pro rizikové (růstové) investice platí jiné doporučení. Investice např. do akcií nebo akciových 
fondů nese daleko větší riziko, než kolik přináší měny. Proto při investici do akciových 
instrumentů je skoro jedno, v jaké jsou měně. Hlavním nositelem rizika jsou akciové trhy, 
měnové tomu jen trochu přidají. (viz graf) 
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Nejmenší riziko přináší investice do amerických akcií (nebo evropských) v domácí měně – USD 
(resp. EURO). Pokud výnosnost počítáme v koruně, je riziko trochu větší. Největší riziko 
přináší český akciový trh. A to přes to, že ho počítáme v domácí měně. 
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Akciové fondy, které se u nás běžně prodávají jsou 
• buď fondy investující celosvětově do vyspělých trhů a velkých společností, ale v cizí 

měně 
• anebo fondy investující regionálně např. do regionu střední a východní Evropy. Tyto 

fondy jsou často v koruně. 
 

Pokud si máme vybírat z těchto dvou alternativ, pak volíme raději investici do celosvětových 
trhů než investici do domácího regionu. Domácí region je z hlediska celého světa příliš malý 
(méně než 1 % světového trhu.) Měnové riziko je menší zlo. 
 
Ideální by byla investice do světových akcií pomocí velkého zahraničního fondu, ale zajištěná 
do koruny. Takových fondů u nás zatím moc není, ale začínají se objevovat.  Zatím je u nich 
problém jejich příliš malá velikost. Jakmile tyto fondy neberou dost majetku a budou pro svého 
správce zajímavé, budou investice do těchto fondů stát za zvážení. 
 
Petr Syrový 
Analytik (Článek vyšel v deníku E15) 
 


