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Při diskusích o penzích se samozřejmě také
diskutuje vhodná strategie. V rámci III. pi-
líře se bude měnit dnešní penzijní připojiš-
tění a bude umožněno používat i rizikovější
(kolísavější strategii), než je tomu dnes.
Dnes v rámci penzijního připojištění a nově
v rámci transformovaných fondů investuje-
me velice konzervativně. Rozumějme „dlu-
hopisově“.
Stejně tak v rámci II. pilíře (bude-li spuš-

těn) se diskutuje, jakou strategii bychom si
měli vybrat.

Jaké chceme riziko?
Často se automatiky předpokládá, že dluho-
pisová strategie je jistá, konzervativní. Akci-
ová strategie je rizikovější amůže si ji dovolit
pouze ten, kdo chce riskovat. Už se ale neří-
ká, co chce riskovat. Riskovat to, že jeho in-
vestice bude kolísat? Nebo riskovat to, že se
mu do důchodu peníze příliš nezhodnotí a že
ztratí svoji hodnotu?
Právě v definici rizika se skrývá mnoho

nedorozumění. Riziko totiž můžeme chápat
několika odlišnými způsoby:
1. Riziko kolísání (klasická volatilita –

„sigma“).
2.Riziko, že na konci proděláme– vložíme

více, než vybereme.
3. Riziko, že se naše peníze reálně nezhod-

notí (neporazíme inflaci).
4. Riziko, že ztratíme nervy a investici

předčasně ukončíme (zejména po poklesu).
Podívejme se na bod 3), kde riziko chápe-

me tak, že nám investice nepřinese kýžený
efekt. Riziko, že naše odložené peníze ztratí
hodnotu a nepřinesou nám to, co jsme tam
vložili. Při zohlednění inflace.

ohlédnutí = Poučení
Podívejme se, jakých výsledků v minulosti
dosáhly akcie a jakých dosáhly dluhopisy
– použijme data z USA: akcie = S&P500
včetně dividend; dluhopisy = 10leté státní
bondy.

Graf pak ukazuje reálné výnosy (p.a.) pro
20leté investice.
Dluhopisům se celkem často stávalo, že

skončily se záporným výnosem. Pokud by-

chom pro investice na důchod používali dlu-
hopisy, musíme počítat s reálným rizikem,
že v dluhopisech budeme tratit. Z investice
na konci vybereme méně, než kolik jsme
do ní vložili. Pokles hodnoty investice je i 5%
p.a. To při době investice 20 let znamená,
že z původních 100 tisíc Kč máme jen 37 ti-
síc Kč. Nominálně sice vyděláme, budeme
mít radost z toho, jak se nám daří. Reálně ale
skončíme v těžké ztrátě.

akcie na dlouhou dobu
Naproti tomu akciím se nestávalo, že by
skončily ve ztrátě. Akciová investice na 20
let byla v tomto ohledu bezpečná. Vždy nám
dokázala peníze zhodnotit, a to i reálně.
V několika málo obdobích to bylo o fous. To
samozřejmě neznamená, že akciová inves-
tice nám dává záruku, že to dobře dopadne
a určitě vyděláme. Jak dobře víme, záruky
ve finančním světě neexistují.

co Je „bezPečněJší“
Pro investice na důchod jsou akcie bezpeč-
nější než dluhopisy. To platí v případě, že

jako riziko chápeme to, jestli se nám podaři-
lo reálně vydělat peníze. V dluhopisech více
riskujeme, že se nám to nepodaří.
Než se pustíme do investic, tak se podí-

vejme i na další stránky rizika. Samozřejmě
zkoumejme i volatilitu, která říká, že akciové
trhy mohou výrazně propadnout. Pak zkou-
mejme, jestli tyto ztráty nervově ustojíme
nebo nikoli.

dlouhý horizont
Větší bezpečí akcií na dlouhých horizontech
je důvodem, proč v portfoliích fondů život-
ního cyklu najdeme hodně akcií. Máme-li
dlouhou dobu před sebou, nejsou tam akcie
pouze z důvodů vyššího výnosu, ale také
z důvodů nižšího rizika.
Závěrem je ještě třeba poznamenat, že

toto platí pro dlouhodobé investice. Ti, kteří
mají do důchodu blízko, samozřejměmohou
využívat dluhopisové investice s klidným
srdcem. Stále platí, že je to pro ně bezpečná
investice.

Petr Syrový

www.kfP.cz

dluhopisy na důchod
jsou nebezpečné
Prospořenínadůchodseprokonzervativníhoinvestoradoporučujípoužívatdluhopisové
strategie. Dluhopisy prý znamenají jistotu. My si myslíme, že dluhopisové investice
jsou pro spoření na důchod nebezpečné.

výnosy 20letých investic Podle roku Počátku investice

Zdroj: robert j. Shiller: Stock Market data USed in „irrational exUberance“

Princeton UniverSity PreSS, 2000, 2005, UPdated
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