RAPORT
DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE
ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY
Mówi się, że nie będąc ekspertem nie przewidzimy „górek” i „dołków”.
A skoro ekspertami nie jesteśmy to musimy pozostawić nasze pieniądze
zarządzającym. Na długi okres. Wtedy „spokojnie zarabiamy 12% rocznie”.
Mówi się, że gdy oczekujemy wyższych zysków, to najlepiej inwestować
długoterminowo w fundusze akcji. Pamiętając że „inwestując w fundusze akcji
trzeba liczyć się z możliwością większej straty”.
Mówi się, że aby ograniczyć ryzyko wystarczy zastosować dywersyfikację, na
przykład opartą o badanie profilu inwestora. I pieniądze zostawić na wiele lat.
Mówi się, że zarabiamy zarówno na wzrostach i spadkach, wystarczy tylko
inwestować systematycznie, a wszystko „załatwi” zasada uśredniania ceny.
Nie mówi się: o tym jaki wpływ na wynik inwestowania ma inflacja,
o podatku, o wpływie różnych opłat na końcowy efekt inwestycji.
Dlaczego? Często chcemy usłyszeć, że w fundusze wystarczy wpłacać pieniądze,
aby spokojnie zarabiać. Poza tym w jaki sposób (wolny czas chcemy spędzać
inaczej niż na bieżąco śledząc wyniki funduszy) mamy monitorować wartość
swojej inwestycji i zmiany sytuacji na rynku finansowym nie tracąc na to czasu?
Raport zamiast odpowiednio dobranych danych pokazuje analizy oparte o
rzeczywiste wyniki. To o czym się mówi w praktyce rzadko się sprawdza.
Poznaj fakty. Poznaj praktyczne spojrzenie na inwestowanie.
Fundusze to nie lokata. Fundusze to nie gra. Fundusze to inwestowanie.
Zamiast zostawić własne oszczędności losowi - warto nimi zarządzać.

CZYLI KILKA FAKTÓW O PROCENTACH, PODATKACH, INFLACJI, KOSZTACH

O CZYM PRZECZYTASZ W RAPORCIE?
Raport pokazuje kilkanaście krótkich przykładów. Kilkanaście liczb. Kilkanaście
obliczeń. Kilkanaście faktów z historii funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Nie. Nie będzie tutaj teorii. Raport pokazuje jakie błędy można
opracowaniach, reklamach. To nie dane teoretyczne. To rzeczywistość.

znaleźć

w

PO CO RAPORT
Dlaczego warto zawracać sobie głowę tym co napisano w raporcie?
Dlatego, że mówimy tu o naszych własnych pieniądzach. I naszym zdaniem warto
powierzać je osobom, firmom które mają wiedzę o inwestowaniu. A działania na
procentach, znajomość inflacji, wyników funduszy, wpływu podatków oraz kosztów na
końcowy wynik inwestycji powinna być dla tych instytucji wiedzą podstawową.
Wiele mitów dotyczących wyników inwestowania nie jest „wymyślanych” przez osoby i
firmy z którymi spotyka się prywatny inwestor. Te mity pochodzą „z góry” i są
przyjmowane jako pewnik. A że wyniki te wyglądają bardzo dobrze i przekonująco trudno oczekiwać aby próbowano je zaniżać.
Nie znając możliwych pułapek, niuansów dotyczących „magii” liczb, łatwo możemy
uwierzyć w błędnie zaprezentowane informacje. I podjąć złe decyzje inwestycyjne.
Lub kończąc inwestycję zauważyć, że efekty są dalekie od tego co nam się wydawało.

JAK TO POLICZYĆ
Prezentowane obliczenia szerzej omawiane są na szkoleniach a także na blogu1. Będą
przygotowane raporty szczegółowo omawiające wybrane tematy (np. inflacji).

INWESTUJĄC AKTYWNIE MOŻNA ZAROBIĆ DUŻO WIĘCEJ NIŻ NAJLEPSZE FUNDUSZE
Czy warto inwestować aktywnie? Z odpowiedzią warto wstrzymać się do zakończenia
lektury tego raportu.

MAGIA PROCENTÓW
JAK OD RAZU POZNAĆ,

ŻE W OBLICZENIACH JEST BŁĄD?

Matematyka procentu składanego nie jest nauką, na którą kładziono duży nacisk podczas
naszej edukacji. Trudno zresztą wymagać, aby każdy się tą nauką pasjonował i w pamięci
miał wszystkie wzory a obliczenia wykonywał bez użycia kalkulatora.
Tym jednym zdaniem, które umieszczamy poniżej chcemy po prostu pomóc w
odróżnieniu faktów od błędnych obliczeń.
Jeżeli w prezentacji danych dotyczących procentów stosuje się po prostu
działania takie jak: dodawanie procentów, odejmowanie procentów, mnożenie
procentów lub dzielenie procentów to możemy być prawie na 100% pewni, że w
obliczeniach kryje się błąd. Czasem bardzo duży.

1

http://www.blog.opiekuninwestora.pl
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O INWESTOWANIU
Czy warto inwestować długoterminowo w fundusze akcji licząc się z możliwością
poniesienia dużej straty2?

ILE STRACIŁO TYLE WZROŚNIE
Coraz rzadziej spotykamy się z twierdzeniem, że jeżeli straciłem 50% to wystarczy
odrobić 50% aby wyjść „na zero”.3


Aby odrobić stratę 20% wystarczy aby uzyskać zyski = +25%.



Aby odrobić stratę 30% wystarczy aby uzyskać zyski = +43%.



Aby odrobić stratę 50% wartość jednostki musi się podwoić! Czyli wzrost o +100%.



Aby odrobić stratę 70% robi się gorąco. Musimy odrobić aż = +233%.

Jeżeli zmienimy fundusz na inny, musimy zarobić więcej, aby starczyło na podatek.


Aby odrobić stratę 20% wystarczy aby uzyskać zyski = +31%.



Aby odrobić stratę 30% wystarczy aby uzyskać zyski = +53%.



Aby odrobić stratę 50% musimy dużo zarobić! Czyli wzrost o +123%.



Aby odrobić stratę 70% robi się gorąco. Musimy odrobić aż = +288%.

Czy w długim terminie odrobimy takie straty? Tak. Pytanie tylko w jak długim.
Przykładowo: fundusz PKO Akcji w 10 lat potrafił zarobić jedynie 48%. (29.12.1999 do
29.12.2009). Jeżeli nie mieliśmy szczęścia aby wybrać akurat jakiś lepszy fundusz nawet
stratę 30% możemy odrabiać przez 10 lat...

JAKA STRATA ZABIERZE CAŁY NASZ WYPRACOWANY ZYSK
Gdy cieszymy się zyskami - warto wiedzieć jak szybko „znikną” gdy zaczną się straty.


wystarczy strata 23,1% aby z zysku = +30% zrobił się zysk = 0%.



wystarczy strata 33,3% aby z zysku = +50% zrobił się zysk = 0%.



wystarczy strata 44,4% aby z zysku = +80% zrobił się zysk = 0%.



wystarczy strata 50,0% aby z zysku = +100% zrobił się zysk = 0%.



wystarczy strata 60,0% aby z zysku = +150% zrobił się zysk = 0%.

W roku 2008 fundusze akcji traciły nawet ponad 60%...

JAKA STRATA ZABIERZE WIĘKSZOŚĆ NASZYCH ZYSKÓW
Straty są bardzo bolesne, gdy już zdążyliśmy zarobić. Jeżeli nasz zysk to 140%, to
wystarczy strata 37,5% aby nasz zysk zmalał do 50%.
Jeszcze boleśniej wygląda to, gdy spojrzymy na kwoty. Wpłaciłem 100.000 zł.
Zarobiłem 140%. Czyli mój zysk to 140.000 zł. A „niewielka” strata 37,5% zabrała
90.000 zł. Czyli prawie tyle, co wpłacony kapitał.4

2

http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/inwestujac-agresywnie-nie-musisz-godzic-sie-nawieksza-strate-niz-inwestujac-bezpiecznie/

3

http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/ile-stracilo-tyle-wzrosnie-no-niekoniecznie/
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O PODATKACH
Inwestując trudno nie wspomnieć o podatku. A w wielu symulacjach się o nim nie
wspomina. Warto zwrócić uwagę na poniższe uwagi:


gdy inwestujemy nasze pieniądze tracą na wartości (inflacja). Warto zauważyć, że od
inflacji podatku odjąć nie możemy :)



analizując np. symulacje szybszej spłaty kredytu poprzez inwestowanie nadwyżki
kredytu w fundusze - podatek obowiązkowo powinien być policzony. Raty kredytu
płacimy od stanu zadłużenia, a od zysków z funduszy musimy zapłacić podatek - i
dopiero tę kwotę można przyjąć w obliczeniach. Bank od raty kredytu nam „podatku”
nie odejmie,



im dłużej inwestujemy, tym większe znaczenie na końcu inwestycji ma podatek.

Można w teorii pokazać, że:


wpłata 10.000 zł na 30 lat, przy oprocentowaniu 16,6% pozwoli zarobić 1 milion

Ale gdy przyjrzymy się dokładniej to:


po uwzględnieniu podatku zostaje już „tylko” 810.000 zł.



dodając 3% inflacji rocznie realna wartość pieniędzy maleje do 320.000 zł.

KOSZTY W POLISIE INWESTYCYJNEJ
Analizy portalu Opiekun Inwestora pokazują, że aktywne inwestowanie w ramach polisy
inwestycyjnej daje w okresie dłuższym niż 5 lat lepsze wynik niż inwestowanie na
platformie bez opłat. Czyli mimo opłat, które ponosimy w tych produktach uzyskujemy na
końcu więcej pieniędzy niż aktywnie inwestując w fundusze poza polisą.
Koszty ponoszone w polisie inwestycyjnej są w dłuższym okresie niższe niż
(inwestując poza polisą) suma zapłaconych podatków, oraz ukryty koszt
wynikający stąd, że zapłacony podatek w kolejnych latach nie pracuje.

WYNIKI FUNDUSZY NIE UWZGLĘDNIAJĄ OPŁAT W POLISIE
Prezentowane na stronach TUiŻ wyniki funduszy UFK nie uwzględniają opłat w tych
produktach. I wyniki te są tym samym zawyżone w porównaniu do rzeczywistości.
Warto pamiętać, że w przypadku polisy inwestycyjnej:


gdy fundusze zarabiają - w polisie zarabiają wolniej (z uwagi na opłaty)



gdy fundusze tracą - w polisie tracą szybciej (z uwagi na opłaty)

4

Przykład z „życia”: http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/jak-stracic-160000/
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JAKI WPŁYW MAJĄ OPŁATY,

GDY NIE INWESTUJEMY AKTYWNIE

W okresie 9 lat (dane rzeczywiste jednego z portfeli modelowych) portfel zarobił 84%.
Gdyby nie były pobierane opłaty, wynik portfela to 68% (po zapłaceniu podatku).
Uwzględniając opłaty oraz podatek - rzeczywisty wynik portfela to ... 33%.

SYSTEMATYCZNE WPŁATY W POLISIE INWESTYCYJNEJ
Tu także wszystko zależy od wyboru funduszu akcyjnego.

Jeżeli nie mieliśmy szczęścia i wybraliśmy 10 lat temu fundusz, który po 10 latach
okazał się być najgorszy to efekt systematycznych wpłat w ramach polisy inwestycyjnej
w ten fundusz po 500 zł miesięcznie, na koniec dał ... stratę 3390 zł z wpłaconych
60.000 zł5.
Wybierając najlepszy fundusz - ilość pieniędzy na koncie jest o 50% większa od sumy
wpłat. Pytanie - czy wiedzieliśmy, który fundusz wybrać? Czy mieliśmy szczęście?

5

http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/efekt-uspienia-czujnosci-wystepuje-takze-w-dlugimokresie/
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EFEKT UŚPIENIA CZUJNOŚCI
Przykład funduszu Arka Akcji dla inwestycji trwającej 10 lat (dane rzeczywiste).

Jeżeli stosujemy zasadę „Kup i
są dla nas straty. Choć tego
szczęście 10 lat temu wybrać
inwestować systematycznie po
zadowolony? Będzie.


Trzymaj” to Im dłużej inwestujemy tym bardziej bolesne
nie widzimy. Może i dobrze. Czy inwestor, który miał
fundusz Arka Akcji zamiast PKO Akcji i zdecydował się
500 zł miesięcznie w polisie inwestycyjnej będzie dziś

Po pierwsze: zarobił (po opodatkowaniu) 32 tys. przy sumie wpłat 60 tys.



Po drugie: wybrał ten lepszy fundusz (choć 10 lat temu raczej wybrałby inny).



Po trzecie: porównując się z innymi (np. z osobami, które wybrały PKO Akcji) jego
wynik jest rewelacyjny. W tamtym funduszu po 10 latach systematycznych wpłat
wycofywano się ze stratą ponad 3.000 zł.

Ale czy będzie zadowolony, gdy uzmysłowi sobie, że...
Dwa lata temu, w końcówce 2007 był szczyt hossy. Czysty zysk (po opodatkowaniu)
gdyby wycofać się dokładnie wtedy wyniósłby ... 73.000 zł. Kurczowe trzymanie się
„Kup i Trzymaj” gdy zaczęły się spadki spowodowało stratę 40.000. Z 73.000 zysku
„zrobiło się” już tylko 32.000.
Oczywiście, nie można było wiedzieć, że to właśnie ten moment. Że to już górka.
Ale - wystarczyło zastosować zasadę, o której mówiliśmy w wywiadzie już we
wrześniu 20076, zasadę zabezpieczania wypracowanych zysków7 i przyjąć np. regułę
wycofania się z inwestycji przy stracie 15%. Czyli gdy wartość portfela ze 140.000
„spadła” do 119.000. Zabezpieczając wtedy zyski, już po opodatkowaniu na „czysto”
udało się zarobić 56.000. Czyli prawie dwa razy więcej niż

6

http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/kto-we-wrzesniu-2007-polecal-aktywne-inwestowanie/

7

http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-inwestowania-numer-1-ograniczaj-straty/
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WYNIKI FUNDUSZY
FUNDUSZ W DŁUGIM OKRESIE ZAROBIŁ X %
Często w reklamie usłyszymy: wśród naszych funduszy był taki, który zarobił w 10 lat
300%. Ma to pokazać ogrom zysków, które przyniesie dane rozwiązanie inwestycyjne.
Aby sprowadzić nasze rozważania na ziemię, warto sprowadzić taką informację do poziomu wyniku
średniorocznego. Czyli przy jakim oprocentowaniu rocznym uzyskamy taki wynik. To jedyny sposób aby móc
porównać różne inwestycje ze sobą (np. fundusze z lokatą bankową).

Do dziś zdarza się usłyszeć: fundusz zarobił 300% w 10 lat czyli średnio 30% rocznie.
To podstawowy błąd. W rzeczywistości jest to 14,9% rocznie.8
Dobry wynik? Bardzo. I całkiem realny, o ile wybraliśmy akurat ten fundusz 10 lat temu.
Pominięta jest inflacja, podatek i koszty. Ale o tym w dalszej części raportu.

ZAMIAST WYNIKU ROCZNEGO PODAJE SIĘ WYNIK W DŁUGIM OKRESIE
Na przykład: W 15 lat pewien fundusz zarobił 1000%. Czyli zarobiliśmy 10 razy to co
wpłaciliśmy. Powyższy przykład można zareklamować operując kwotami. Wpłacając
10.000 zł 15 lat temu dziś na koncie mielibyśmy 110.000 zł. Zysk 100.000.
Gdy policzmy ile to rocznie okaże się, że jest to 16,6% rocznie.

W

REKLAMIE ZAWSZE ZOBACZYMY WYNIKI NAJLEPSZEGO FUNDUSZU

Jak to w reklamie. Prezentowane dane są prawdziwe. Tyle że wybiórcze.
Wyniki funduszy akcji gdyby inwestować na okres 10 lat bywały bardzo różne. Osoby,
które miały szczęście mogły zarobić nawet 18% rocznie. Osoby, które miały szczęścia
mniej - zarobiły raptem 2% rocznie. Średnio rzeczywiście było to około 11%.9
Pytanie - czy 10 lat temu mieliśmy tyle szczęścia aby po pierwsze wybrać akurat ten
fundusz, a po drugie aby zacząć inwestycję akurat tego dnia.

W

REKLAMIE ZOBACZYMY WYNIKI MIĘDZY ODPOWIEDNIO DOBRANYMI DATAMI

Najczęściej dane dobrane będą tak, aby pokazać najlepszy możliwy wynik.
reklamie. Prezentowane dane są prawdziwe. Tyle że wybiórcze.

Jak to w

Przykładowo: Inwestycja w fundusz Pioneer Zrównoważony10 na 15 lat w okresie
29.12.1992 do 29.12.2007 dała zarobić 1598% w 15 lat. Czyli 20,8% rocznie!
Ten
sam
fundusz.
Ten
sam
długi
okres
(15
lat).
Tylko
inne
29.12.1994 do 29.12.2009 i zysk jedynie 254,3% w 15 lat. Czyli 8,8% rocznie.

daty:

Badany okres to 15 lat. Wystarczyło sprawdzić wyniki funduszu w ostępie 2 lat (czy dwa
lata to długi okres w porównaniu do 15-tu)? Ten sam fundusz. Ten sam okres inwestycji.
A wyniki jak bardzo różne...
10.000 zł wpłacone w ostatnich dniach roku 1992 dało po 15 latach zarobić 159.000 zł.
Ta sama inwestycja, ale 2 lata później dała zarobić jedynie 25.400 zł.

8

http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/liczymy-procent-skladany-w-excelu/

9

dane przekrojowe dla inwestycji rozpoczętych w roku 1998 i zakończonych w roku 2008. Pełen
raport można pobrać na stronie http://www.opiekuninwestora.pl/ darmowe_raporty,407,0.htm
10

wyniki można sprawdzić na stronie:
https://www.opiekuninwestora.pl/pioneer_zrownowazony_fio,ni318.html

CZYLI KILKA FAKTÓW O PROCENTACH, PODATKACH, INFLACJI, KOSZTACH

CZY NAJLEPSZY FUNDUSZ DZIŚ TO NAJLEPSZA INWESTYCJA NA LATA?
Zobaczmy na przykładzie. Poniżej tabela z listą 6 funduszy akcyjnych z ich wynikami.
Dane na dzień 13.08.1999 roku (10 lat temu).

Gdyby w oparciu o te dane wtedy wybrać „najlepszy fundusz” to:


raczej wskażemy na DWS Akcji (najlepszy zysk za poprzedni rok)



rozważymy Arkę Akcji, może PKO Akcji



ale Pioneer lub UniKorony Akcji już raczej nie...

Załóżmy, że tego dnia (13.08.1999) zainwestowaliśmy na dokładnie 10 lat.
I dnia 13.08.2009 (po 10 latach) dokonaliśmy wypłaty.

Wyniki:


Fundusz, który wyglądał na „najlepszy” uzyskał wynik przeciętny
rzeczywistości gorszy od najgorszego z funduszy pieniężnych w tym okresie).

(w



Jeden z funduszy, który wyglądał najgorzej (Pioneer) pozostał „najgorszym”.
Z wynikiem 3,3% średniorocznie.



Drugi z funduszy, który wyglądał na „najgorszy” okazał się po 10 latach
najlepszym.

Pytanie - czy wybierając fundusz dziś i chcąc pozostawić w nim pieniądze na wiele lat uda
się wybrać ten najlepszy?

DWS AKCJI,

KTÓRY WYGLĄDAŁ NAJLEPIEJ ZAROBIŁ

6,5%

ŚREDNIOROCZNIE

Kilka funduszy uzyskało wynik gorszy. Mówimy tu o funduszach akcji. Gdzie trzeba było
stalowych nerwów aby nie przejmować się kilkoma bessami.
W tym samym czasie bez żadnych stresów przeciętne lokaty bankowe także pozwoliły
zarobić średniorocznie 6,5%. A najgorszy fundusz pieniężny 7,0%.
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O INFLACJI
12%

ZYSKU PRZY

4%

INFLACJI TO ZYSK

8% (NIEZUPEŁNIE...)

W rzeczywistości nasz „czysty” zysk po uwzględnieniu inflacji to ... 7,7%.


Inwestycja na 10 lat z zyskiem 12% rocznie (bez inflacji) daje: 210% zysku.



Inwestycja 10 lat po uwzględnieniu 4% inflacji to: 109,5% rzeczywistego zysku

Jak widać - niewielka inflacja spowodowała, że nasz zysk zmalał prawie o połowę!

12%

ZYSKU I

4%

INFLACJI PRZEZ

10

LAT NA WYKRESIE

Często na jednym wykresie pokazuje się wyniki funduszu oraz inflację.


Inwestycja w fundusz na 10 lat z zyskiem 12% rocznie daje: 210% zysku.



Inflacja przez 10 lat wyniosła (4% w 10 lat): 48%

Kuszącym jest odjąć te dwa procenty - i pokazać wynik 162%. Podczas gdy realna
wartość naszych pieniędzy wzrosła o jedynie 110%.

WYNIKI FUNDUSZY W DŁUGIM OKRESIE A INFLACJA
PRZYKŁAD 1:
Wspomniany już fundusz Pioneer Zrównoważony.


29.12.1993 do 29.12.2008, zysk 235% w 15 lat.



Inflacja w Polsce w tym okresie to ... 232%11.

Efekt: wyniki funduszu w 15 lat ledwie zarobiły na inflację. Czyli realnie mamy tyle
samo pieniędzy co wpłaciliśmy.
PRZYKŁAD 2:
Wspomniany już fundusz Pioneer Zrównoważony w „lepszym” z 15 letnich okresów


29.03.1993 do 29.03.2008, zysk 1220% w 15 lat.



Inflacja w Polsce w tym okresie to ... 232%12.

Wydawać się może, że czysty zysk po uwzględnieniu inflacji wyniesie 1000%. W
rzeczywistości realna wartość naszych pieniędzy wzrosła jedynie o 297%.

INDEKSUJEMY SKŁADKĘ O INFLACJĘ
Przy wpłatach systematycznych czasami pojawia się zalecenie aby kolejne składki
indeksować o inflację. Niestety - to rozwiązanie nie rozwiązuje problemu inflacji.
Aby utrzymać realną wartość naszych pieniędzy należy na koniec roku:


zwiększyć przyszłe składki o inflację, która wystąpiła w poprzednim roku



podnieść o inflację wartość posiadanych w inwestycji pieniędzy (czyli dopłacić)

Tylko w ten sposób urealniamy wartość całej inwestycji.

11

obliczenia własne na podstawie danych GUS, http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/inflacjawazny-temat-zwiazany-z-inwestowaniem/
12

w rzeczywistości była nieco wyższa. Inflacja w samym roku 1993 wyniosła 37,6%

CZYLI KILKA FAKTÓW O PROCENTACH, PODATKACH, INFLACJI, KOSZTACH

DLACZEGO NA INWESTOWANIE WŁASNYCH PIENIĘDZY WARTO SPOJRZEĆ INACZEJ?
Mówi się, że nie będąc ekspertem nie przewidzimy „górek” ani „dołków”. A skoro
ekspertami nie jesteśmy to musimy pozostawić nasze pieniądze zarządzającym...
Czy na pewno? Czy nie można inwestować inaczej? Można. Jest trzeci sposób
inwestowania. To metody oparte o fakty z przeszłości zamiast przewidywania
przyszłości13. Zasady inwestowania, które zamiast starać się „zarabiać jak
najwięcej”, jako główny cel stawiają:


zabezpieczanie wypracowanych zysków,



ograniczenie do minimum możliwości utraty wpłaconego kapitału,



umożliwienie zarabiania w funduszach akcyjnych także inwestorom ostrożnym.

Ostatni z celów może zaskakiwać. Przecież mówi się, że „inwestując w fundusze akcji
trzeba liczyć się z możliwością większej straty”. To kolejny mit inwestowania, który
ma za zadanie uspokoić inwestorów, którzy tracą.
Opiekun Inwestora promuje odmienne, do bólu konkretne i oparte o fakty
podejście - „nieważne czy inwestujesz ostrożnie czy agresywnie - poziom akceptowanej
straty może być dokładnie taki sam - na przykład 10%. Inwestując agresywnie (np. w
fundusze zagraniczne) masz po prostu większą szansę, że taki poziom straty osiągniesz”.
Dlaczego tak silnie promowane były dotychczas zasady „Kup i Trzymaj” urozmaicane
zasadą „dywersyfikacji” (która w praktyce też nie działa...)? Z bardzo praktycznego
powodu: w jaki sposób osoba inwestująca w fundusze (która swój wolny czas chce
spędzać inaczej niż na bieżąco śledząc wyniki funduszy) miałaby monitorować wartość
swojej inwestycji i zmiany sytuacji na rynku finansowym?
Odpowiedzią na tę potrzebę jest portal www.opiekuninwestora.pl, który przejmuje na
siebie badanie około 1000 funduszy, indeksów giełdowych i walut oraz codzienne
analizowanie strategii, analizę powiadomień i pomoc w doborze najlepszych funduszy dla każdego użytkownika portalu indywidualnie.
Inwestorzy z doświadczeniem zbudują w portalu własne strategie inwestowania w
oparciu o system powiadomień. Osoby, które chcą po prostu mieć pewność, że ich
pieniądze są pod pełną kontrolą - skorzystają z gotowej strategii inwestowania
Darwin/Defender, która jest najważniejszą funkcjonalnością w abonamencie Standard.
Po pierwsze - inwestujemy po to, aby zarabiać a nie tracić. Po drugie - procent
składany, który ma pomóc pomnażać nasze pieniądze nie działa, gdy tracimy. Po trzecie
- odrabianie strat bez planu, to pozostawienie inwestycji losowi. Nie mając planu nasze
inwestowanie oparte jest o emocje. A wtedy podejmujemy nieracjonalne decyzje.

13

http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/strategia-inwestowania-nie-trzeba-przewidywac-przyszlosci/

