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13 nejv tších chyb investor  – Chyba . 11:
Rozhodují se emocionáln

Emoce z nás d lají lov ka. Emoce p i investování nám pomáhají z stat chudými lidmi.
V minulém díle seriálu jsme si na p íkladu akciových fond  ukázali, že investo i nakupují draze
a levn  prodávají. Jedním z d vod  jsou jejich emoce.
V letech 2001 a 2002 jsme v novinách etli podobné
titulky jako vpravo, které jsou z let 2007 a 2008.
Co vás p i tení podobných titulk  jako první napadne? Hr za,
pry  od akcií, jsou hrozn  rizikové?
Nebo naopak: jestliže akcie klesly o 50%, jsou levné a naopak jsou mén
rizikové, protože mají vyšší potenciál r stu než potenciál dalšího poklesu?
Podle jedné z psychologických teorií ovládají chování investor  dv  emoce: chamtivost a strach.

Ve 2. polovin  90. let 20. století ovládla investorský sv t internetová hore ka – kdo neinvestoval
do „nových technologií“, byl považován za nemoderního (v etn  Warrena Buffetta ). P/E
internetových akcií dosahovalo ísel 50, 100 i více. Na varovné signály, že ceny akcií
nevyjad ují jejich vnit ní hodnotu, investo i nereagovali. Chamtivost m la žn .

Koncem b ezna 2000 pak p išlo vyst ízliv ní a
koncem srpna za ala cesta dol  trvající více než
dva roky. Cesta doprovázená teroristickými útoky
v USA (2001) a krachem velkých spole ností
(Enron, World Com). Akciové trhy ovládl strach,
dno poklesu se zdálo v nedohlednu. Jen málokdo
vid l skv lou investi ní p íležitost.
V únoru 2003 však akciové trhy p esto za aly r st
a v r stu vytrvaly až do za átku íjna 2007. Ale již
rok p edtím jsme mohli íst podobné zprávy jako

ed prasknutím internetové bubliny – dlouhotrvající r st HDP, nezam stnanost na
kolikaletých minimech, vysoké P/E akcií, nez ízený optimismus investor  nereagujících na

špatné zprávy z hypoté ních luh  a háj , podílové fondy se chlubily nadpr rnými výnosy a
lákaly další neznalé investory. Investo i byli stále optimisti jší, jejich chování op t ovládla
rostoucí chamtivost.
Následovalo kruté vyst ízliv ní, s pádem akciových trh  rostl strach. Pokles trval do b ezna 2009
a byl vyst ídán nemén  rychlým r stem trvajícím do dubna 2010, kdy investo i pomalu
zapomn li na strach a nalezli op t ztracenou chu  investovat do akcií a akciových fond .

Chcete-li být finan  nezávislí, tak:
te se ovládat sv j strach a svou chamtivost,
ed investi ním rozhodnutím ne te noviny ,
i investování se te rozumným finan ním plánem,

investujte pravideln , a  se na trzích d je cokoliv – tím omezíte své emoce.

eji vám hezký zbytek léta plný emocí a investování plné rozumu.
Karel Ko ený
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