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Akcie rostou, rostou i Vaše? 

Akciové trhy jsou na maximech a mají za sebou zajímavé růstové období. Jenže to neplatí pro 
všechny akciové trhy. Jak jsou na tom Vaše akciové investice a investice Vašich klientů? 
 

Ne všechno rostlo 
V novinách se můžeme dočíst, že akciové trhy jsou na maximech. To ale platí hlavně pro USA, 
případně pro světové akciové trhy. Jestli se to týká i našich peněz nebo peněz našich klientů 
záleží na tom, kde máme peníze investované. 
 
V minulosti jsme mnohokrát psali o správné diverzifikaci investice. Správná diverzifikace je 
podle nás taková, která respektuje světové rozložení investic. Nejvíce prostředků je tedy 
v rozvinutých trzích, kterými jsou zejména USA a Evropa. 
 
Za dobrou diverzifikaci rozhodně nepovažujeme investice, které mají většinu prostředků 
investovanou na „domácím trhu“ – buď v ČR, nebo ve Střední a Východní Evropě. 
 
Zatímco světové akciové trhy v posledních 5 letech zajímavě rostly, trhy emerging markets 
stojí tak trochu stranou. Jejich růst je přibližně poloviční. 
 
Pokud se podíváme jen na část emerging markets – pouze Střední a Východní Evropu, jsme na 
nule a na domácím trhu jsme dokonce ve ztrátě. 
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Malé trhy jsou rizikové 
 

 
 
Jak se budou vyvíjet trhy do budoucna, samozřejmě nevíme. Můžeme si ale tipnout, že malé 
trhy budou rizikovější, než ty velké. V minulosti to tak bylo. Nejnižší rizikovost (volatilitu) 
mají světové trhy.  
 
Emerging markets jsou v porovnání s vyspělými malé, ale pořád jsou výrazně větší než Střední 
a Východní Evropa. Tomu odpovídá i jejich volatilita. Střední a Východní Evropa i Česká 
republika má výrazně vyšší volatilitu. 
 
Chcete-li pro Vaše investice větší bezpečí, směřujte investice do světových trhů. Nespoléhejte 
se na maličké koutky investičního světa, kterým náš region je. 
 
Petr Syrový, €uropean Financial Advisor™ 

 

 


