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A CHAMTIVOSTI
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PRAVIDELNÝ STĹPČEK 
O INVESTOVANÍ A 
BEHAVIORÁLNEJ 
EKONOMIKE VZNIKÁ 
V SPOLUPRÁCI SO 
SPOLOČNOSŤOU 
CCQUADRAT

Vždy existujú dôvody na kúpu 
alebo predaj cenných papierov. 
Chamtivosť po viac peniazoch, 
ak akciové trhy rastú. Strach 
ešte z väčších strát, keď na 
burze straší medveď. Strach 
z premeškania výstupu alebo 
šancí je veľký, v prípade 
tak veľkého kolísania na 
kapitálových trhoch ako je tomu 
za posledné obdobie. Aj potreba, 
mať vždy pravdu, nám často 
zakrýva realitu. Chamtivosť a 
strach nám zožierajú náš mozog. 
A túžba to ukázať všetkým 
ostatným tiež.

Každý, kto - vedome alebo nevedome podlieha 
týmto pocitom si robí zbytočne veľa práce. Je 

nútený znovu a znovu vytvoriť vlastné investič-
né rozhodnutia a vystaviť ich dennej skúške voči 
kapitálovým trhom. Hovorí sa, že investovanie je 
tvrdá práca. To ale nie je pravda ak zachováte po-
koj a udržíte vaše emócie pod kontrolou.

Cyklus chamtivosťi a strachu je starý ako akciový 
trh a bol popisovaný tisíckrát. V bežnom živote 
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naše správanie voči riziku funguje tak ako to je 
zmysluplné pre ľudí. Učíme sa napríklad, že pes 
nás má rád, ale riskujeme keď ho chceme pohladiť. 
Ak nás pohryzie, uvedomujeme si, že je nebezpečný, 
a začneme rozvíjať zdravý strach. Na burzách ale 
takéto správanie nie je príliš výhodné.

Čo sa deje tam, nezávisí na dlhých hodinách učenia, 
ale v prvom rade o odvahe a paniky ľudí. V krát-
kodobom horizonte vyčíňa čistá psychológia. Keď 
nastane strach na burze, všetci nesmelí investori 
sťahujú svoje peniaze. V tom momente kurzy pre-
stanú klesať. Práve v niektorých okamihoch, keď je 

strach na akciových trhoch najväčší je teda burza 
najmenej nebezpečná.

Našťastie neplatí na všetko železný zákon, pre-
tože k povedomiu o rizikách patria aj veci, ktoré 
nie sú predmetom cyklu chamtivosti a strachu. 
Cieľ ľudskej činnosti zostáva azda stabilný, ako 
v prípade psa: byť uhryznutý, takže stratiť, nech-
ce nikto.

Tak je to aj s investíciou: Základná úvaha o výnose, 
ktorý očakávame, a riziko, ktoré sme ochotní pre to 
podstúpiť, sa nemení.
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