
Technologie a investování. Jde to dohromady? 

Svět technologií se neustále vyvíjí a postupně ovlivňuje všechny aspekty našeho života a 

investování mezi ně patří také. Rozvoj na digitálním poli dal investorům do rukou nové nástroje, 

které usnadňují jejich život mimo jiné také tím, že jim pomáhají dělat správná rozhodnutí. 

Dnešní společnost je pod neustálým přívalem informací. Ať už se jedná o přelomové zprávy ze světa, 

bouřlivé změny na burze, nebo doporučení na zaručené zbohatnutí při zakoupení těch či oněch akcií, 

podobnému informačnímu šumu se lze jen těžko vyhnout. Individuální investoři jsou tak pod 

každodenním neviditelným tlakem. Těžko se pak uniká pocitu, že na tyto zprávy je potřeba reagovat a 

upravit podle nich skladbu svého portfolia. 

Čas je nejvzácnější komodita 

Cílem většiny investorů je dělat chytrá a efektivní rozhodnutí, která jim přinesou v budoucnu co 

nejvyšší zhodnocení jejich prostředků a zároveň je nevystaví zbytečnému stresu. Pokud vás však 

zatím investování neživí na plný úvazek, pravděpodobně se chcete vyhnout tomu, abyste u svého 

portfolia a jeho správy museli trávit každou volnou minutu. 

Díky novým technologiím mohou investoři využít automatické programy, které budou jejich portfolia 

spravovat. Ty oproti tradičním finančním poradcům nabízejí primárně úspory v řádově nižších 

poplatcích, ale to není vše. 

Pomocníci s investicemi 

Pokud lidský investor zaznamená okamžitý masivní propad třeba na akciovém trhu, jeho přirozenou 

reakcí může být snaha minimalizovat ztráty, a tak říkajíc opustit potápějící se loď a zbrkle vše prodat. 

Pravda je takové, že akciové trhy dlouhodobě vykazují pozvolný růst a krátkodobé ztráty jsou ve 

víceletém horizontu většinou eliminovány. 

Zatímco prvním instinktem člověka je začít panikařit a zbrkle se rozhodovat, robotičtí investoři jsou 

schopní situaci analyzovat s „chladnou hlavou“ a bez emocí. Na základě všech dostupných dat tak 

posoudí, jaké chování je pro vás nejracionálnější. Pokud jim to dovolíte, budou pro vás pravidelně 

balancovat vaše portfolio a v případě důležitých kroků se vás pomocí SMS mohou zeptat na váš 

preferovaný postup. 

P2P investování 

Pokud se nechcete pouštět do obchodování na akciových trzích (ať již s asistencí roboporadce, nebo 

bez něj), můžete vyzkoušet například investování pomocí peer-to-peer platforem. Díky online službě, 

jakou je třeba Zonky, můžete investovat do konkrétních lidských příběhů a projektů. Nejenže tak 

zhodnotíte své peníze, zároveň vás bude hřát dobrý pocit, že jste pomohli někomu konkrétnímu.  

 


