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                             Dlouhodobé výnosy trhu

Možná si íkáte, že akcie zase klesají.  A to máme v živé pam ti pr švihy roku 2008 a 2009. P ed 3 lety
byly trhy asi o 30 % výše. K tomu se ješt  p idala posilující koruna, která znehodnotila zahrani ní
investice. I p i pohledu na 10 let vidíme ztrátu akciových trh . Jak si tedy trhy v delším asovém období
vedly?

                Akciové trhy padaly, dluhopisové p inesly zisk
Pro dlouhodobý pohled na historii trh  se používá historie sv tových trh . Našeho investora ale spíše
zajímá, jak by si vedl, kdyby investoval n kdy v minulosti v eské republice a v eské korun . Naše
historie je tak dlouhá, že dokáže ukázat vývoj jednorázové investice v posledních 15 letech. Tedy od
poloviny roku 1995 do roku 2010. Tento 15letý horizont je zárove  nej ast jší požadavek našich
klient  na svou finan ní nezávislost, když s nimi d láme finan ní plány.

Zdroj: www.mscibarra.com, www.cnb.cz, www.ing.cz, vlastní výpo ty

Akciové investice dopadly ze všech nejh . Za 15 let dosáhly p i jednorázové investici jen malého
výnosu. Za posledních 10 let je výsledek ješt  horší – ztráta 53 %. Ta je dána jak vývojem na akciových
trzích, tak vývojem koruny v i zahrani ním m nám.

Dlouhodobá investice ale není pouze o akciových strategiích. Každý investor (agresivní i
konzervativní) by m l mít v portfoliu dluhopisovou složku a pen žní trh. Dlouhodobá investice ale

tšinou také není o jednorázových investicích.

                  Pravidelné investice za posledních 15 let
Jak by dopadl investor, který by za al investovat p ed 15 lety od nuly a cht l by dosáhnout finan ní
nezávislosti práv  te ?

http://www.kfp.cz
http://www.mscibarra.com
http://www.cnb.cz
http://www.ing.cz
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Podívejme se na výsledek pravidelné investice 10 000 K  m sí  pro konzervativního, vyváženého a
stového investora:

Zdroj: www.mscibarra.com, www.cnb.cz, www.ing.cz, vlastní výpo ty

Všechna portfolia jsou v daném období v zisku. A to i p es to, že r stový investor si prošel všemi pády
akciových trh , které jsou 53 % pod svojí nejvyšší hodnotou.
Zisky investor  jsou:

494 tis. K  konzervativní
645 tis. K  vyvážený
170 tis.  K  r stový

Tato investice by investor m zajistila doživotní rentu ve výši 6 300 K  až 7 600 K  m sí . Historický
pr r je 9 400 K  až 12 000 K . Protože se trh m neda ilo, je renta nižší než historický pr r.

Díky pravidelným investicím jsme ale dosáhli zajímavé renty a své peníze zhodnotili. Je to ur it  lepší,
než peníze nechat ležet ladem na b žných nebo spo icích ú tech, nebo je spot ebovat.

                Co kdybychom za ali investovat pozd ji?
íkali jsme, že naši klienti investují v tšinou na 15 let.

Proto si ukažme investici na 15 let, která ale b ží 5, resp. 10 let. Znamená to, že máme p ed sebou ješt
dost asu (dalších 10, resp. 5 let).

http://www.kfp.cz
http://www.mscibarra.com
http://www.cnb.cz
http://www.ing.cz
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I p es to, že jsme si prošli velice obtížným obdobím na trzích, jsme více mén  na svém.
Jenom p i p tileté investici by byl r stový investor mírn  v mínusu. Ztráta by byla 15 000 K , což je 1,5
násobek m sí ního vkladu. Má však ješt  10 let p ed sebou a má tak velkou šanci, že se investice ješt
vzpamatuje.

                   Poklesy trh  nejsou špatnou zprávou
Pokles trh  je dobrou zprávou pro ty, kte í cht jí investovat. Ten, kdo bude kupovat nyní, bude kupovat
levn ji. Proto má v tší šanci na lepší výsledek než ten, kdo kupoval d íve.

Sou asná doba je proto vhodná pro vytvo ení finan ního plánu a pro start pravidelných investic.
Ti investo i, kte í za ali investovat p ed 15 lety nyní mají majetek, který jim zajistí zajímavou doživotní
rentu. A pokud se trhy v p íštích 15 letech budou chovat trochu rozumn ji, bude renta pro nové
investory ješt  vyšší.

http://www.kfp.cz


Strana 4 (celkem 4)
    KFP - Ko ený Fichtner Pavlásek, s. r.o., I O 26866994, sídlo ernolice 49, 252 10  Mníšek pod Brdy,

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz

A ješt  jedno d ležité upozorn ní na záv r. To, že v minulých 15 letech bylo v R nejlepší investovat
do dluhopis , by vás nem lo vést k myšlence, že to je dobrý d vod, pro  vsadit vše na dluhopisy. Práv
naopak. V budoucnu rostoucí úrokové sazby mohou výnosy dluhopis  velmi nep íjemn  ovlivnit
sm rem dol .

Petr Syrový
Autor je analytikem spole nosti Fichtner s.r.o.
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