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13 největších chyb investorů – Chyba č. 10:  

Draze nakupují a levně prodávají 
 

Nakupujte při poklesu a prodávejte, když akciové trhy rostou. Kdo by neznal tuto 

investorskou zásadu. V dnešním dílu našeho seriálu se dozvíte, jak se investoři tímto 

pravidlem řídí v praxi. 

Myslíte si, že dnešní téma je nošením dříví do lesa? Že přece každý alespoň trochu znalý 

investor přece ví, kdy nakupovat a kdy prodávat? Podívejme se na reálná fakta. 

Graf, který vidíte, ukazuje, jak se v letech 1995 až 2009 chovali investoři do akciových 

podílových fondů. Modrá čára znamená roční výnos akciových trhů. Hnědé sloupce pak 

vyjadřují chování investorů – zda do akciových fondů peníze vkládají nebo je naopak vybírají. 

Rozumné je investovat při poklesu trhů (když modrá čára je pod nulou) a investice vybírat 

v době, kdy akciové trhy za sebou mají delší období růstu, trhy jsou pravděpodobně 

nadhodnocené a lze proto očekávat pokles. Modrá čára a hnědé sloupce by tak měly „jít“ opačně. 

Jak se ale investoři reálně chovají? 

Největší zájem o 

akciové fondy 

byl začátkem 

roku 2000 – 

v době vrcholící 

internetové 

bubliny. V době 

poklesu (2001 a 

2002) akciové 

trhy klesaly, 

stejně jako zájem 

investorů.  

V době nevýhod-

nějších nákup-

ních cen (konec 

roku 2002 a 

začátek roku 

2003) dokonce 

investoři více 

peněz z fondů vybrali než investovali. Zájem začali jevit až v letech 2004 – 2007, v době růstu 

trhů. A jak využili pádu akciových trhů od října 2007 do února 2009? Prachmizerně – své 

akciové pozice houfně opouštěli.  

Je vidět, že poučky nestačí znát, je třeba se podle nich v praxi řídit.  

 

Chcete-li být finančně nezávislí, tak: 

 při poklesu trhů se radujte a vydržte – nakupujete levně, 

 při růstu akciových trhů se také radujte – vaše finanční nezávislost se blíží. 
 

Přeji vám levné nákupy a výhodné prodeje. 

Karel Kořený  

zdroj: Investment Company Fact Book 2010, str. 26, www.icifactbook.org 


