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JEDINá JIstota
JE NEJIstota
Možná existují dvě jistoty,
ale ty nejsou nijak zábavné.
Vždyť víte: daně a smrt. Je
jasné, že se chceme nejistotě
vyhnout, i když někdy
tušíme a častokrát víme, že
to znamená žít v pohádkové
iluzi. Zoufale hledáme jistoty
a hlavně je chceme získat od
druhých – politiků, doktorů,
analytiků a především
portfolio manažerů, jako
jsem já. Ale ony neexistují.

NeJeN manažer hedgeo-
vého fondu Seth Klar-

man tvrdí, že v investování se
snoubí ekonomie s psycholo-
gií. Ekonomická část je rela-
tivně jednoduchá – spočítat,
jestli je něco levné, není až
tak složité. Ale ta psychologic-
ká část – kdy a kolik koupit?
A když se předpověď nevyda-
ří, počkat, nebo prodat? Kou-
pit víc, když to občas vypadá,
že zítra bude konec světa?
Je-li vůbec ještě za co… Ve
stresu, v rychlosti blikajících
čísílek, dílčích informací,
v koloběhu denních staros-
tí. To jsou ty složitější věci.
A člověk se to naučí až s při-
bývající zkušeností.

Tyto chvíle zná každý, kdo
operuje na volatilních trzích.
A emoce, rychlé reakce moz-

ku, který evoluce přizpůsobila
tomu, aby byl člověk schopen
přežít ve stepi, častokrát
nejsou tím nejlepším rádcem.
Svět je však nelineární dyna-
mický systém s velkým množ-
stvím zpětných vazeb, které
se vyvíjejí a mění. Ekono-
mové se ho snaží popsat, ale
nejsou příliš úspěšní a vždy je
něco překvapí. Psychologové
se jim snaží pomáhat a mění
paradigmata, podle nichž
žijeme.

Rizik, zapeklitostí a nejistot
je mnoho, ale jen s některými
se dokážeme vypořádat. S ostat-
ními se musíme naučit žít. Je
tedy na světě něco nového od
časů delfské věštírny? Gnothi
seauton, poznej sám sebe, patří
mezi to nejsložitější.
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