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Koncem 90. let byly populární internetové
akcie. V novinách se psaly články o jejich
výnosech. V odborných článcích se disku-
tovalo, kolik jichmá být v portfoliích a jest-
li je čeká zářná budoucnost nebo ještě zář-
nější. Mezi investory byly velmi oblíbené.

běheM technologické bubliny
Těžko bychomhledali portfolio, kde by inter-
netové společnosti nebyly. Investoři byli hná-
ni touhou vydělat. V internetových společ-
nostech viděli zisky nejvyšší a nejrychlejší.

Opatrnost (některým) investorům velela
diverzifikovat. Uvědomovali si, že mohou
zrovna trefit špatnou společnost (fond) a že
zrovna jejich investice může prodělat. Proto
rozložili riziko a koupili si internetovou spo-
lečnost A, internetovou společnost B, inter-
netovou společnost C...

Měli pocit, že mají bezpečné portfolio,
protože rozložili riziko.

Takováto diverzifikace jimmoc nepomoh-
la. Zbavila je rizika, že zrovna trefí špatnou
společnost mezi dobrými. Nechala jim ale
riziko, že všechny společnosti budou špatné.
(Rozumějme nadhodnocené.)

Když potom přišla bída na internetové
společnosti, prodělávaly všechny. Některé
trochu více, jiné trochu méně. Rozumějme:
některá 75%, jiná 90%.

Jak situace vypadala je vidět dobře na gra-
fu. Internetové společnosti (měřeno indexem
NASDAQ) prodělaly přibližně 80 %. Z hod-
noty investice 100 v roce 2000 jsmeměli hod-

notu20.Abychomsedostali nasvé,museloby
se z 20 udělat zpět 100. To znamená, že hod-
nota investice by semusela zpětinásobit.

Dnes jsme pořád přibližně na polovině
hodnoty z roku 2000. Než se dostaneme
na své, bude to ještě nějakou dobu trvat.

Kdybychom diverzifikovali lépe, a místo
malého sektoru koupili celý (skoro celý) trh,

Pocit
dobré diverzifikace nestačí
Investořimajíčastopocit, žemajídiverzifikovanéportfolioažehotedymajímálorizikové.
Často to tak není. Je totiž důležité, jak se riziko rozložilo a nebo také nerozložilo.

PoroVnání inDexu nasDaq a s&P500
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měli bychom výrazně menší riziko. Index
S&P 500 nepoklesl zdaleka tolik. Dnes je
skoro na svém, proti hodnotě z roku 2000.
Dokonce už se jednou vrátil nad původní
hodnotu (i když tento výkon neudržel).

nePoučili jsMe se
To, co se stalo investorům v roce 2000, se jim
nestalo poprvé a bohužel ani na posledy.

Situace je podobná jako situace v roce
1997 v jihovýchodní Asii. Tou dobou byli
populární „Asijští tygři“ (Hongkong,Singa-
pur, Tchaj-wan). Také byli populární a pak
šli dolů všichni najednou. Někteří investoři
investovali do všech a měli pocit, že mají
diverzifikované portfolio. Přitom měli pení-
ze v malém koutku světa. Navíc ve státech,
které měly spolu hodně podobného. Inves-
tice během chvíle ztratila 80 % své hodnoty.
Dnes stále ještě není zdaleka na svém. Je asi
tak na své polovině a to po 15 letech.

Dnes se Děje něco PoDobného.
Často se setkáváme s tím, že někdomá inves-
továno v akciových fondech. Říká, že nespo-
léhá na jeden fond a žemá investici diverzifi-
kovanou. Má pocit bezpečí. Když se na jeho
investici podíváme podrobněji, vidíme, jak
má diverzifikováno: Investice do Ruska,
Číny, Brazílie a Turecka.

Tato divezifikace má jednu obrovskou ne-
výhodu. Ignoruje většinu světa. Spoléhá se
pouze na 4 země. Všechny tyto země mají
mnoho společného. Patří do tzv. emerging
markets. A protože patří do jedné skupiny,
mají i podobná rizika. Když se např. investoři
zbavují „rizikových“ aktiv, tyto trhy padají
výrazněji než trhy „vyspělé“.Navícmají i po-
dobou strukturu ekonomiky. V Rusku a Tu-
recku bychom těžko hledali velké farmaceu-
tické firmy nebo vyspělé technologie. Rusko
je především o energetice a surovinách.

Tyto fondy (země) jsou populární proto,
že mají vyšší minulé výnosy než trhy vyspělé.
Když se podíváme na výnosy za posledních
10 let, jsou tyto země vítězi. A raději koupí-
me fond, který má za posledních 10 let hezčí
výnos, než fond, který je za posledních 10 let
ve ztrátě nebo na nule. Výkony jednotlivých
trhů za 10 let máme v tabulce.

kuPujeMe jen kaPku V Moři
Problémem této diverzifikace je, že nekupu-
jeme světové akcie, ale kupujeme akcie jen
z malého koutku světa. Nekupujeme celý
oceán, ale kupujeme si jen kapku vmoři.

Spoléháme na to, že naše volba je správná
a že tyto trhy budou úspěšné i v budoucnos-
ti. Podstupujeme ale riziko, že naše volba
správná nebude.

Máme sice v portfoliu akcie, jenmalé části
světa a velkou (podstatnou) část světa igno-
rujeme. Nepodílíme se tak na výnosech, kte-
ré se dějí na vyspělých trzích a v sektorech,
kterými se vyspělé trhy vyznačují.

Země BRIC (Brazílie, Rusko, Čína a In-
die)mají v celosvětových indexech zastoupe-
ní jen necelých 6 %. Z celého světa jsme vy-
brali pouze 6%a zbývajících 94%vportfoliu
nemáme.

Jestli tyto vybrané trhy jsou výnosnější než
celý svět, říci neumíme. Víme, ale že tyto trhy
jsou určitě rizikovější (volatilnější) než in-
vestice do světových akcií.

PeTR SyRoVý

www.KFP.cz

země 10letý výnos p.a.

Brazílie 23 %

Rusko 13 %

Čína 16 %

Turecko 11 %

Indie 17 %

USA 3 %

evropa (eMU) 3 %

Svět 4 %

Zdroj: MsCi – indEx v usd, včEtně dividEnd




