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Štěpán Štístko 1 302 845

Svatopluk Smolař 1 066 342

Pravoslav Pravidelný 1 172 692

Tomáš Nevěřící 369 000

13 největších chyb investorů – Chyba č. 12:  

Časují investice 
 

Akciové trhy po prudkém propadu v roce 2008 a loňském vysokém růstu vyčkávají. 

Ekonomika se zotavuje, ale krize se může vrátit. Je dnes, v době nejistoty, vhodná doba pro 

investice? Máme počkat na další pokles nebo investovat v předvečeru dalšího růstu? Na 

tyto otázky odpoví další díl našeho seriálu. 

O víkendu se opět sešli Bořek Bojácný se Standou Statečným.  

„Stando, už vím, že musím dlouhodobě investovat do akciových fondů a ne do fondů 

dluhopisových. Taky vím, že když akcie padají, nesmím přestat investovat. Ale poraď mi, jestli 

je teď dobrá doba pro investování. Neměl bych raději počkat a investovat více až budou akciové 

fondy levnější?“ zeptal se Bořek. 

„Podobně se sám sebe občas ptá každý investor,“ odpověděl Standa. „Podívejme se proto na to, 

co získal ten, kdo se 30 let (od ledna 1980 do září 2010) snažil časovat investice.“ 

„Štěpán Štístko každý rok investoval 12 000. A měl velké štěstí, že si vždy vybral konec toho 

měsíce, kdy byl kurz nejnižší. A dnes, 1.10.2010, má jeho investice hodnotu téměř 1 303 tisíc.“ 

„To je ale prakticky nemožné, po 30 let se strefovat do nejnižších hodnot.“ oponoval Bořek. 

„Máš pravdu, je to maximum, kterého bylo možno dosáhnout. Naopak Svatopluk Smolař měl 

neskutečnou smůlu – investoval každý rok 12 000 v době, kdy byly kurzy akcií v daném roce 

nejvýš. Dnes by měl 1 066 tisíc. Horšího výsledku nemohl nikdo dosáhnout. Časováním investic 

tak investor může získat maximálně 22%.“ 

„Wow,“ vyjelo z Bořka. „A jak by dopadla pravidelná 

investice?“ 

„Pravoslav Pravidelný investoval každý měsíc 1 000. 

A jeho výsledek je samozřejmě mezi Štístkem a 

Smolařem. Podobného výsledku dosáhne každý, kdo 

se nebude snažit vystihnout ty správné okamžiky k nákupům, ale nastaví jednoduše na svém účtu 

v bance trvalý příkaz.“ 

„A jak bych dopadl, kdybych zůstal tím „nevěřícím Tomášem“, pro kterého jsou akciové 

investice příliš rizikové a věří jistotě?“ zeptal se Bořek. 

„Kdyby sis každý měsíc odložil 1 000 na svůj účet v bance nebo doma do slamníku, měl bys asi 

třetinu toho, co náš Smolař.“ 

„Takže kdy je nejlepší čas pro investice?“, vrátil se ke své první otázce Bořek. 

„Kdykoliv. Není důležité to, KDY investuješ do akciových fondů. Důležité je dlouhodobě 

investovat do akciových fondů. To, co investoři chtějí časováním investic získat navíc, je 

zaplaceno vyššími náklady, nervy a stráveným časem. Získat mohou maximálně kolem 10 % 

navíc, ztratit mohou také kolem 10 %. Podle mne časování investic nemá pro nás, drobné 

investory, praktický smysl a jeho význam investoři často přeceňují.“ 

Poznámka: pro výpočty byl použit index S&P 500 

 

Přeji vám hodně štěstí a málo smůly při pravidelném investování. 

Karel Kořený  


