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Podvedomie investora - jedna z najväčších nástrah na burze

PODVEDOMIE INVESTORA 
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Autor: Jakub Křivan, C-QUADRAT

Pravdepodobne najväčšia a častá chybou, ktorej 
sa investori dopúšťajú sa skrýva pod pojmom 

„dispozičný efekt". Pod týmto efektom rozumie-
me sklon investorov predávať akcie víťazov príliš 
skoro a akcie porazených príliš neskoro.  Aj tento 
iracionálny postup bazíruje na ľudských pocitoch.

 Väčšina ľudí nechce výhru pustiť z rúk. Preto 
predáva akcie, pri ktorých vsádza na záro-

bok, aby tento v budúcnosti nestratil na hodno-
te. Zároveň to veľmi bolí, keď si musia investori 
priznať chybné rozhodnutia. A v prípade predaja 
akcie so stratou si presne to musia pripustiť. V ná-
deji, že to pôjde čoskoro znovu smerom hore, sa 
radšej sami seba klamú., alebo ako vraví profesor 
behaviorálnych financií  Terrance Odean : „Cítime 
pritom psychickú bolesť a to sa nám nepáči“.

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

Život ponúka množstvo 
nebezpečenstiev, kapitálové 
trhy nie sú výnimkou. Zoznam 
možných psychologických 
investičných pasci je v každom 
prípade dlhý. Pre investorov 
ukrýva burza mnoho nástrah 
a príležitostí popáliť sa. Minulé 
roky to pôsobivo dokázali. Všade 
na nás číhajú pasce, no treba si 
uvedomiť, že väčšinu z nich si 
staviame ako investori sami.
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Nie vždy slepo nasledovať stádo
Nie je žiadnym tajomstvom, že investori inklinujú 
k stádovitému efektu.  Keď máme potvrdené, že 
naša vlastná mienka je mienkou ostatných, cítime 
sa bezpečnejšie, ako v prípade že sami zastávame 
svoju vlastný názor proti prúdu ostatných. Súhlas 
s ostatnými zvýši našu domnienku, že máme vec 
pevne v rukách.  Alebo dovtedy kým analytik od-
poručil kupovať presne tú akciu, ktorú už máme 
v portfóliu, sme sa necítili až tak úplne fajn.

V prípade že potom trh beží tým správnym sme-
rom, sme čím ďalej tým viac sebavedomý a pripra-
vený obetovať viac rizika. Ani si nevšimneme, že 
sme stratili pevnú pôdu pod nohami a je zrazu zis-
tíme, že miera zdravého rizika je už dávno prekro-
čená. Rovnako len opačne to funguje vo fázach 
poklesov. Prehnané reakcie investorov sú potom 
dôvodom výrazných kurzových výkyvov, ktorých 
sme boli svedkami v minulých rokoch.

Okrem stádovitého pudu, ktorý ovplyvňuje 
naše konanie, môžeme pozorovať ďalšie vplyvy 
behaviorálnej psychológie na investičné straté-
gie.  Je napríklad vedecky dokázané, že mnoho 
ľudí nedostatočne alebo zle spracováva informácie.  
Vzhľadom na veľký príval informácii ktorý sa na 
nás každý deň valí, to ani nie je veľmi prekvapujú-
ce. No v konečnom dôsledku to vedie k používaniu 
určitých pravidiel (heuristík), keď je celkový obraz 
skutočnosti zanedbaný na úkor fokusovanej prefe-
rovanej úvahy.

Chybné vnímanie informácii
Rozdielna je ďalej i priorita, ktorú investori prira-
ďujú jednotlivým financiám. Príliš veľkú váhu na-
príklad dávajú pozitívnym informáciám o titule, 
ktorý vlastnia.  No na druhej strane, keď vsádzajú 
na klesajúce kurzy, nasávajú predovšetkým nega-
tívne správy. Môže to zájsť až tak ďaleko, že myseľ 
odmieta akceptovať nové poznatky len preto, že 
nezodpovedajú vlastnej mienke (kognitívna diso-
nancia). Typické je tiež hodnotiť nove správy ako 
významnejšie v porovnaní so staršími (tzv. ancho-
ring alebo short term basis). 

Javom nazývaným ako home bias, je tenden-
cia držať v portfóliu najmä domáce cenné pa-
pier. V snaha minimalizovať riziko sa uchyľujú 

investori s nedostatkom zahraničných informácií 
tvoriť portfólio najme z domácich aktív a podhod-
nocovať význam zahraničných. No dôsledkom je 
práve zvýšenie rizika, keď sa portfólium orientuje 
len na jeden trh namiesto toho, sa diverzifikovalo 
na viac oblastí.

Dôležitý je vyber investičnej triedy
Keď investori s nadhľadom zhodnotia vyššie zmie-
nené nástrahy, dospejú možno k názoru, že už naj-
menej v jednej uviazli. No tí, ktorí si o sebe myslia, 
že sa dôkazu na burzách správať ako stroje, by sa 
nemali príliš radovať. Možno podľahli len tej chybe, 
že posudzujú svoj výkon pri výbere akcii pozitív-
nejšie ako v skutočnosti bol, aby podvedome potla-
čili neúspechy ktorých sa dopustili. Kto podľahne 
tomuto fenoménu, zvanému „magical thinking“, 
ešte pravdepodobne nič nepočul o tom, že za inves-
tičným úspechom stojí až do 95 % vyber investičnej 
triedy a nie individuálny výber cenného papiera.
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