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13 nejv tších chyb investor  – Chyba . 6:
Ignorují asovou hodnotu pen z

Investo i asto zapomínají na to, že peníze mají svou asovou hodnotu.

ed m sícem (v minulém lánku) ešili kamarádi Standa State ný a Bo ek Bojácný hypotéky.
Jeden z argument  Bo ka pro hypotéku na 10 let zn l: „víš o kolik % tu hypotéku p eplatíš? Ty
na té své 30-leté hypotéce zaplatíš na úrocích navíc 93 %, já jen 27 %!“ Standa se jen usmál a
jal se kreslit 1. tabulku:
„Takhle uvažuje v tšina lidí: nejlepší
dluh je takový, na kterém zaplatím
nejmén  na úrocích. ím dlouhodob jší
úv r, tím horší.“
A zapomínají na to, že díky dlouhodob jšímu úv ru mohou ást pen z investovat a ty mohou
pracovat, zhodnocovat se. Zapomínají na to, že splátka 6600 K  dnes a 6600 K  za 15 let mají
úpln  jinou hodnotu. „Kdyby ti n kdo dal 6600 K  dnes a 6600 K  za 15 let, je to pro tebe
totéž?“
„Ne, to ur it  ne, ím d íve peníze dostanu, tím lépe. No a jak mám správn  uvažovat?“

Na to za al Standa malovat 2. tabulku: „podstatné je, kolik m žeš investovat – bu  hned (A),
nebo po splacení hypotéky (B). Celkové výdaje jsou tak stejn  velké, a  máš hypotéku na 10, 20
nebo 40 let – ím nižší splátka, tím vyšší investice.
U hypotéky na 10 a 20 let m žeš po splacení hypotéky navýšit investici o hypoté ní splátku. A
podíváme se na to, kolik pen z celkem budeš po 30 letech mít.
Díky 10-leté hypotéce investuješ sice celou ástku (10 607 K ), ale jen po dobu 20 let. Celkem

tak budeš mít n co p es 8 mil. K .
U 20-leté hypotéky m žeš od za átku
investovat 4 007 K  a díky tomu, že je
investuješ pravideln  celých 30 let,
zhodnotí se ti více než u 10-leté
hypotéky. P ipo teš k tomu pravidelné
investice po splacení hypotéky, a máš po
30 letech o 2,3 mil. K  více. A co jsi pro
to musel navíc ud lat? Nic. Jen uzav ít
hypotéku na delší dobu.

A jestli chceš, abys m l po 30 letech o 4,5 miliónu navíc, tak si vezmi hypotéku na 40 let (pokud
jsi tak mladý). A to jsi po 30 letech ješt  doplatil skoro polovinu p vodní hypotéky (454 621

). Proto si beru co nejdelší hypotéku – p esv ila mne ASOVÁ HODNOTA PEN Z.
Stejné chyby d lají lidé p i koupi auta za hotové nebo na leasing. Leasing je pro n  špatný,
protože auto p eplatí nap . o 25 % - tzv. leasingový koeficient je 1,25.“

Chcete-li dosáhnout finan ní nezávislosti, tak:
zapome te na „p eplacení“ hypoték na úrocích a leasingové koeficienty,
hodno te investice podle asové hodnoty pen z.

eji vám, abyste kolem sebe m li hodn  Stand  a málo Bo .
Karel Ko ený
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