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Napake vlagateljev v kriznih časih

Bolje je vztrajati v naložbi
kot sprejeti slabo odločitev
Daniel Gregorič

Čustva je treba izključiti
Zaradi nepremišljenosti,
nemira, razočaranja ter skrbi za
prihodnost se vlagatelji pogosto
odločijo nepreudarno in
napačno, saj so v takih primerih
bolj čustveni kot razumni, kar je
glede na dane razmere še
razumljivo. Znani borzni guru
Warren Buffet je dejal: »Dobro je
biti pohlepen, ko so drugi
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lagatelje je zajela panika.
Nekateri izmed njih so se
že sprijaznili z izgubo,
drugi pa čakajo na pravi trenutek
in pravo odločitev. Le redki so, ki
razmišljajo o tem, da bi zdaj
vlagali.
Opažamo, da se v težkih
razmerah, ko se dogaja splošno
upadanje borznih tečajev, večina
slovenskih vlagateljev odloča za
dvig sredstev iz borze oziroma
vzajemnih skladov. Novih
vplačil v vzajemne sklade skoraj
ni, večina pa je prežeta s strahom
in pesimizmom. Tako se lahko
zgodi, da pozabijo na temeljna
pravila, ki veljajo pri vlaganju na
borzne trge.

Pravi čas za pohlep – Dobro je biti pohlepen, ko so drugi prestrašeni, in
prestrašen, ko so drugi pohlepni, je prepričan znani borzni guru Warren
Buffet.
prestrašeni, in prestrašen, ko so
drugi pohlepni.« Ko tečaji
upadajo, vlagatelji pod vplivom
čustev brezglavo prodajajo, in
nasprotno, kupujejo, ko tečaji
rastejo. Veliko nakupov in
prodaj je tako opravljenih ob
nepravem času.«
Vlagatelji hitro pozabijo tudi
na temelje vlaganja, na

Najpogostejši odzivi in napake vlagateljev med upadajočimi tečaji
1. strah pred izgubo vloženih sredstev,
2. strah pred napačno odločitvijo in njenimi negativnimi
posledicami,
3. vzorec črednega nagona,
4. paničen odziv – dvig sredstev, ko so tečaji nizki,
5. dodatno zadolževanje za nakup vrednostnih papirjev ali
vzajemnih skladov,
6. pozabljanje temeljev dolgoročnega vlaganja v vrednostne papirje
in vzajemne sklade,
7. prevelik vpliv medijev na odločitve vlagateljev,
8. prevelik poudarek na preteklo donosnost skladov ali vrednostnih
papirjev,
9. pomanjkanje strokovnega znanja in zanesljivejših informacij, kar
vodi v napačne odločitve.

zastavljeni cilj varčevanja in to,
da se v vrednostnih papirjih
varčuje na dolgo progo. Položaj
na kapitalskih trgih je zelo
zaostren, svetovna recesija pa bo
po nekem predvidevanju trajala
od dve do pet let. Prav tako je
dejstvo, da se je večina teh
negativnih informacij na borzi
že pokazala. Za vlagatelje, ki
imajo namen varčevati
dolgoročno, vsaj od pet do deset
let, je zdaj pravi čas, da postopno
začnejo svoje nakupe.
Največje težave imajo tisti, ki
bodo sredstva potrebovali v
dokaj kratkem času in so večino
svojih naložb usmerjali na
delniške trge, ki pa še ne kažejo
znamenj okrevanja.
Večina vlagateljev ne spremlja
svojih naložb, zato bi bil pred
morebitnimi odločitvami posvet
s finančnim ali borznim
svetovalcem zelo dobrodošel.

Vlagatelj pogosto potrebuje le
poglobljen pogovor s
strokovnjakom in pojasnitev že
znanih dejstev, na katere je
pozabil med enostranskim
bombardiranjem iz medijev.
Velikokrat skupaj ugotovimo, da
je bolje delati nič in mirovati, kot
pa delati slabo.
Veliko vlagateljev spozna, da
so si naložili preveliko breme in
večje tveganje, kot so jih
sposobni nositi. Prav tako so se
slovenski vlagatelji preveč
izpostavili nekaterim trgom (na
primer balkanskim) in zato
utrpeli nadpovprečno izgubo.

Zajamčeni produkti?
Ko na trgu vlada pesimizem,
nastopijo ponudniki zajamčenih
produktov, ki obljubljajo manjši,
vendar zagotovljen donos. Na
nekaterih borzah in v analitskih
hišah menijo, da so zdajšnji
tečaji vrednostnih papirjev že
prenizki, da bi se zatekali k
takšnim produktom, predvsem
če govorimo o vlaganju za
obdobje, daljše od deset let. Prav
tako menijo, da so dolgoročne
vezave na bankah (več kot leto
dni) po sedanjih obrestnih
merah nesmotrne, saj sredstev
ne bomo mogli vložiti v
trenutku, ko jih bomo
potrebovali in ko bodo borzni
tečaji ugodni.
V svetovalni skupini
pozivamo vlagatelje k
premisleku. Naj se pred kakršno
koli odločitvijo posvetujejo, in
ne odločajo brezglavo, prehitro
in čustveno. Potrpežljivost je
lepa vrlina, predvsem pa ne gre
pozabiti, da je varčevanje v
vrednostnih papirjih tek na
dolge proge.
Daniel Gregorič,
Svetovalna skupina Individa

