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V SPOLUPRÁCI SO 
SPOLOČNOSŤOU 
CCQUADRAT

Mnohí investori poznajú tieto 
otázky: kúpiť? Predať? Alebo 
mám radšej počkať? Často si 
z nich ich vlastná psychika robí 
dobrý deň a oni následne 
robia zlé rozhodnutia.

Pamätáte sa ešte na pána Spocka? Vždy, keď 
jeho kozmickej lodi Enterprise hrozilo, že ju 

prehltne čierna diera, alebo sa ich klingoni chys-
tali eliminovať, bol dôstojník so špicatými ušami 
jediný na palube, ktorý udržal nervy na uzde. Bolo 
to tak kvôli jeho pôvodu: Ako rodený polovičný 
vulkánec pochádzal Spock zo spoločnosti, ktorá 
bola zvyknutá potláčať svoje emócie a riešiť výzvy 
vždy logicky.

Aj klasické ekonomické teórie po desaťročia pred-
pokladali, že skutoční ľudia tiež robia svoje eko-
nomické rozhodnutia tak ako fiktívny pán Spock 
v televízii. Ekonómovia boli presvedčení že "homo 
economicus", koná vždy racionálne a snaží sa ma-
ximalizovať svoj zisk. Izraelská psychológ Daniel 
Kahneman spolu s Amosom Tverskym vyvrátili 
túto domnienku v roku 1979 s knižkou "Prospect 
theory". V nej obidvaja vedci popisujú tendenciu 
investorov na akciovom trhu odpredávať akcie, 
ktorých hodnota narástla, a naopak držať tie, kto-
rých hodnota klesla. Toto iracionálne správanie 
sa dá vysvetliť v averzii voči stratám. Keby som 
vyhral sto eur, teším sa. Prídem o sto eur, hne-
vám sa. Aby som sa nemusel dlho hnevať, váhajú 
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mnohí investori s predajom svojich akcií a dúfajú, 
že ceny budú rásť. Tento takzvaný dispozičný efekt 
je zosilnený tým, že podľa výskumov Kahnemana 
a Tverskeho je hnev zo strát asi dvakrát tak silný, 
ako radosť zo zisku. Strach zo straty robí investorov 
ešte viac ochotných riskovať, čo často vedie k hlb-
šiemu ponoru do straty.

Ako vidíte na dlhodobom vývoji globálneho ak-
ciového indexu MSCI world (poslem mailom) tak 
je dôležité investovať dlhodobo (držať sa dopredu 
stanoveného investičného horizontu) , namiesto 
krátkodobých špekulácií, a vždy mať svoje emócie 
pod kontrolou. Zázračná formulka na švajčiarsky 
dôchodok znie: majetok = čas x peniaze. 
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