Vše, co potřebujete vědět, než začnete investovat
Co je to investování a jaké jsou jeho principy? Proč byste měli investovat a vyplatí se to vůbec?
Tyto otázky si před začátkem investování jistě položil každý z nás. Pravda je taková že investování
není žádná věda. Začít investovat zvládnete bez problémů ještě dnes.
Co se skrývá pod pojmem investování?
Obecně lze říci, že investování je nástrojem k vytvoření a rozmnožení bohatství. Mnoho lidí se však
mylně domnívá, že investování je užitečné nebo dostupné jen pro ty, kteří jsou už teď bohatí a
disponují velkými sumami peněz. Každý, komu už bylo alespoň 18 let a má alespoň drobný základní
kapitál (na Zonky vám do začátku stačí 200 Kč), se dnes může stát plnohodnotným investorem. Tím,
že Zonky umožňuje investovat po malých částkách, dělá investování dostupnějším pro každého.
Spolu s tím je zde také velice snadné zřídit si trvalý příkaz, který vám zajistí, že budete investovat s
jistou pravidelností. Podstatná skutečnost, která totiž odlišuje investování od hazardování, je, že
vyžaduje čas. První důležitou investorskou lekcí tedy je, že to není cesta k okamžitému či velmi
rychlému zbohatnutí.
Investování je aktivita, při které do určitého investičního projektu nebo nástroje vložíte peníze, které
máte momentálně k dispozici. Děláte to s výhledem na jejich budoucí zhodnocení a dodatečný zisk.
Klíčem k úspěšnému investování je tedy odložit své peníze (investovat je) do takových nástrojů, které
budou pracovat za vás a znásobí tím vaši původní vloženou částku.
Investování jako cesta k lepším zítřkům
Při investování se snažíme nepracovat více, než je nutné, naprosto stačí pracovat a investovat chytře.
Většina z nás už totiž tvrdě pracuje ve svém zaměstnání či vlastní firmě. Tou nejmenší zátěží a
nákladem, který zde vynakládáme, je obětování vlastního volného času, tou dodatečnou je pak
pracovní stres. Tím, že část svých těžce vydělaných peněz dáme stranou a investujeme je, násobíme
maximálním způsobem svůj možný prospěch v budoucnosti.
Při investování je důležitá také schopnost určit si priority a stát si za svým rozhodnutím. Utrácení je
totiž předně časově nenáročné a poskytuje nám snadné potěšení – ať už díky nákupu nových šatů,
dovolenou v exotické destinaci, nebo večeří v naší oblíbené restauraci. Všechna tato rozhodnutí nám
nepochybně přináší okamžitou radost a činí náš běžný život snesitelnějším.
Investování tak znamená dát část peněz stranou ve chvíli, kdy to od nás zdánlivě není potřeba, a
nechat je za nás po nějaký čas pracovat. Díky tomu budeme moci v budoucnu sklízet ovoce svých
zodpovědných rozhodnutí v podobě finančních výnosů. Zprostředkovaně tak lze říct, že investování je
cestou k lepším zítřkům.
Jak tedy správně investovat?
Je zde množství nástrojů, s jejichž pomocí můžete začít investovat. Ať už to jsou akciové trhy, nákupy
dluhopisů, nebo různé podílové fondy. Každý z nich představuje jiné riziko a různou výnosnost
vložených prostředků. Abyste se stali úspěšnými investory, je třeba vědět, jak přesně daný nástroj
funguje, což není vždy nejsnadnější.
Investování na Zonky snadné je. Stát se zde investorem vám nezabere více než pět minut a k
registraci potřebujete jen dva doklady a internetové připojení. Pak už si jen vyberete, do kterých
projektů své peníze vložíte, a necháte své peníze pracovat za vás.

