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Návod, jak přežít období poklesu trhů 
Aktuálně vyšší kolísavost trhů je způsobena ruskou invazí na Ukrajinu. Geopolitické krize se extrémně těžko 
promítají do změny prognóz. Je totiž téměř nemožné odhadnout, jak se bude situace dál vyvíjet. Investory 
trápí nejistota a hlavou se jim honí mnoho otázek. Pojďme se podívat na ty nejčastější. 

Jak se zachovat, když trhy klesají?  

Nejdůležitější je nepanikařit, dodržet investiční horizont 
a pokud možno investovat pravidelně.  

Výkyvy trhů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá 
investiční rozhodnutí vážně. Při dodržení investičního 
horizontu se na konci radují ze zhodnocení svého 
majetku. Naopak ti, kteří podlehnou pochybám, svého 
odkupu zpětně často litují. 

Čím déle investujeme, tím větší  je pravděpodobnost, 
že dosáhneme investičního cíle. 

Pokles trhů je potřeba vnímat nejen jako hrozbu, ale 
také příležitost levně nakoupit. Na tom je založen 
princip pravidelného investování. 

Jaké jsou výhody pravidelného 
investování v době kolísání trhů? 

Investujte pravidelně a využijte tržních výkyvů ve svůj 
prospěch. Při poklesu nakupujete levněji více 
podílových listů fondu. Jakmile hodnota podílu vzroste, 
vyděláte, protože vlastníte více podílových listů.  

Zároveň snižujete riziko nevhodného načasování 
investice. Více informací o principu pravidelného 
investování.  

Pravidelné investování je vhodné pro investory, kteří: 

• chtějí nakumulovat zajímavou částku 

• nemají chuť nebo čas každý den sledovat vývoj 
trhů 

• chtějí s investováním opatrně začít 

• se chtějí radovat z růstu trhů (zhodnocení 
investice) i z jejich poklesu (příležitost 
pro levnější pravidelné nákupy) 

 

Měl by investor svoji investici předčasně 
ukončit? 

Odprodání investice není nejvhodnější strategií. 
Investice přináší výsledky, pokud jsou určeny 
k dlouhodobému zhodnocování úspor.  

Je jisté, že v dlouhém investičním horizontu zažijete 
mnoho poklesů trhů, možná i krizí. Poklesy jsou něčím, 
co je na trhu standardní a je třeba s nimi počítat.  

Pokud investujete pravidelně, měli byste tyto situace 
vnímat jako příležitost, nikoliv jako hrozbu. Důležitá 
je hodnota portfolia na konci vašeho investičních 
období, nikoliv v jeho průběhu.  

Pokud ukončíte svou investici, připravíte se o možnost 
budoucích výnosů, které po korekcích cen aktiv 
zpravidla přicházejí. 

Proč je výhodnější počkat, než se situace 
uklidní? 

Počkat na vhodný okamžik zní jako dobrá taktika. 
Pěkné by to bylo, kdybychom byli schopní trefit dno 
(nakoupit za nejnižší cenu) a vrchol (prodat za nejvyšší 
cenu), což nedokážeme.  

Snahou o časování trhu se investoři vystavují riziku 
nevhodného načasování investice. A proto většinou 
na trhu prožijí velké pády, aby konečně prodali 
a připravili se o nejziskovější dny růstového trendu.  

Jaké zásady pomohou snižovat riziko? 

1. Diverzifikujte. Rozdělte úspory mezi více druhů 
aktiv. Je to variace poučky nedávat všechna vejce 
do jednoho košíku. Ideální jsou smíšené fondy, které 
riziko v portfoliu rozloží za vás a vy se nemusíte o nic 
starat. 

 
2. Dodržujte investiční horizont. Rezervu investujte 

vždy krátkodobě a konzervativně, peníze 

https://cz.nnfondy.eu/cs/obchodni-podpora/pravidelne-investovani
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na důchod dlouhodobě, a pokud vám to vaše 
tolerance rizika dovolí, tak dynamicky. 

 
3. Investujte pravidelně. Neinvestujte jednorázově, 

ale nakupujte postupně za menší objemy peněz 
delší dobu. V době poklesů nakupujete levněji, což 
se většinou snažíte dělat i v běžném životě.  

 
 

Diverzifikujte. Rozdělte úspory a finanční majetek mezi 
více aktiv. Je to variace poučky nedávat všechna vejce 
do jednoho košíku. 
Dodržujte investiční horizont. Rezervu investujte vždy 
krátkodobě a konzervativně, peníze na důchod 
dlouhodobě, a pokud vám to vaše tolerance rizika 
dovolí, tak dynamicky. 
Investujte pravidelně. V době poklesů nakupujete 
levněji, což se většinou snažíte dělat i v běžném životě. 
A stejně se chovají ti nejlepší investoři světa. Kupují 
levně.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota 
investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání 
výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. 

Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů 
nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto 
marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo 
úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. 
NN Investment Partners B.V., Czech Branch ani jiná společnost v její vlastnické struktuře, ani žádný z jejích 
vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto 
marketingové sdělení. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. 

Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 
902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána 
k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. 
Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým 
právem. 
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