
24.2.2017

1

Finanční krize 2017?

„Existují dva typy prognostiků: Ti, kteří nevědí 
a ti, kteří nevědí, že neví.“

John Kenneth Galbraith
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• Vítězství Donalda Trumpa
• Brexit
• Vývoj ceny zlata a cen akcií po zvolení Trumpa

Graf: vývoj ceny zlata a U.S. akcií po zvolení Trumpa do jeho inaugurace

Předpovídání nepředpověditelného…
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Ani vysoce inteligentní lidé občas vůbec 
netuší, co se děje…
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Některé důležité události jsou důsledkem 
improvizace…
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Žijeme v extrémně nejisté době…

• Vzestup Číny jako světové velmoci a její vztahy s USA (Jihočínské moře)

• Napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem

• Odchod Velké Británie z EU

• Řecko

• Špatný stav některých evropských bank (DB, italské banky) 

• Migrační krize

• Vzestup krajně pravicových stran a populistických politiků

• Proliferace jaderných zbraní

• Degradace životního prostředí, globální oteplování 

…
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Žijeme v extrémně nejisté době…

MÝTUS

Definice jistoty:

„Stav srozumitelnosti a předvídatelnosti 

v ekonomických a geopolitických 

záležitostech, o němž všichni investoři 

tvrdí, že je nezbytný – přestože nikdy 

neexistoval, neexistuje a existovat 

nebude. Nejistota je nejzákladnější 

vlastnost finančních trhů, a jestli ji 

nesnášíte, neměli byste se vůbec 

pokoušet investovat.“ 
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Smutným faktem je, že investoři nepřijdou 
o nejvíce peněz v důsledku finančních 

krizí, ale v důsledku vlastního 
kontraproduktivního chování. 

Akciový fond versus jeho průměrný investor 
(15 let)

9,30 8,72

7,40
6,95

3,43

1,41

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Oakmark Global Fidelity Emerging 
Markets

T. Rowe Price Global 
Stock Fund

Total Return 

Investor Return



24.2.2017

9

„Je to základní vlastnost akciových trhů že jdou čas od času
pořádně dolů. Neexistuje žádný systém, jak se vyhnout
špatným trhům. Jedině že byste se pokoušeli časovat
trh, což je ovšem vážně hloupá věc. Konzervativní a vytrvalé
investování, aniž byste očekávali zázraky, to je správná cesta.“

Během finanční krize dostal Charles Munger otázku, 
jak se investoři mohou vyhnout velkým poklesům…

Co budou dělat akcie? Budou kolísat…

„V každém případě by se měl investor smířit s pravděpodobností, nikoliv
jen s možností, že za pětileté období mohou jednotlivé akcie v jeho
portfoliu vzrůst z jejich nejnižší hodnoty o 50 % nebo i více a poklesnout
ze své nejvyšší hodnoty o ekvivalentní jednu třetinu nebo i více.“

Inteligentní investor, str. 179 
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Zdroj: American Funds
https://www.americanfunds.com/individual/planning/market-fluctuations/past-market-declines.html

No dobře, ale kdy konečně přijde ta krize?
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• Finanční krize se opakují od doby, kdy se
rozvinuly finanční trhy, které jsou
přirozeně nestabilní.

• Neustále se opakující vzorec chování.
Státy, banky, firmy a jednotlivci
se v dobrých dobách příliš zadlužují, aniž
si uvědomují rizika.

• To ovšem neznamená, že lze finanční
krizi jednoduše předpovědět nebo na ní
vydělat.

Dvě rady:
• Ignorujte makroekonomické

předpovědi, jsou notoricky nespolehlivé.

• Pokládejte finanční krizi za přirozený
a opakující se jev

Tři cesty k úspěchu na burze (Charles Ellis)

• Intelektuálně náročná

� Tyto investory obdivujeme, ale pouze retrospektivně. V době, kdy dělají svou nejlepší práci, na ně
pohlížíme jako na pošetilé. Nechceme dělat to, co oni, protože se to jeví jako nepříliš slibné.

• Fyzicky náročná

� Více práce, více přečtených výročních zpráv,…

• Emocionálně náročná

--> Mít dlouhodobý investiční plán a držet kurz (zásadní je sebekontrola)
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Deutsche Bank
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Výroční zpráva pěti velkých bank (2014)
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Děkuji za pozornost!


