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nu. Soros svou spekulací na
pokles libry vydělal během
pouhých dvou měsíců roku
1992 na dvě miliardy dolarů.
A pak je tu ještě jedno riziko

spjaté s robotickým obchodová-
ním. Řada firem využívajících
algoritmy láká drobné investory
k investicím na trhu s měnami.
Potíž je v tom, že jak statistika
dokládá, drobní investoři na
tomto trhu nemají příliš šanci
vydělat. Ať robota mají, či ne.
Velcí hráči mají totiž vždy více
informací. Na drobné investory
navíc číhá ještě jedno nebez-
pečí v podobě pochybných
firem slibujících jisté výdělky.
Ve skutečnosti může jít často
o podvodníky. Zářijový Index
LN přinesl například příběh
společnosti WSM, která již za
své prohřešky dostala od ČNB
dvoumilionovou pokutu a podle
expertů obchoduje na základě
investičních strategií, které
nemohou fungovat.

Text: Petr Kain

na základě informací z médií,
nebo dokonce i podle toho, co
je trendy na sociálních sítích,
jako je Twitter. Záplavu nega-
tivních titulků k brexitu moh-
ly některé algoritmy pochopit
jako masivní signál k prodeji
libry,“ uvedla pro web New
Scientist Kathleen Brooks,
ředitelka výzkumu ve finanční
společnosti City Index. Jakmi-
le pak začal kurz libry klesat,
připojovaly se k výprodejům
další a další algoritmy. Během
krátké chvilky se vytvořil ob-
rovský prodejní tlak. A jelikož
kupců nebyl dostatek, libra
prudce oslabila. Podle expertů
se něco podobného může
vzhledem k nejistotě na trzích
a možné vlně negativních
zpráv o brexitu klidně brzy
opakovat. „Pro libru se algo-
ritmy mohou stát novodobou
verzí George Sorose,“ řekla
Kathleen Brooks v narážce
na slavný útok amerického
finančníka na britskou mě-

přibližně po dvaceti minutách
vrátil na původní hodnotu.
Propad tehdy zřejmě způsobil
špatně vykonaný algoritmus
kansaské investiční společ-
nosti Waddell & Reed, který
na trhu s futures začal prodá-
vat velké množství kontraktů
bez ohledu na jejich cenu.
Podobných propadů od té
doby zažily akciové i jiné trhy
několik desítek. Posledním ta-
kovým případem bylo prudké
oslabení libry z počátku října.
Britská měna tehdy během
chvíle ztratila šest procent své
hodnoty a prošla tak největ-
ším oslabením od referenda,
v němž si ostrované odhlaso-
vali odchod z Evropské unie.
Příčinou byly opět algoritmy,
které panicky zareagovaly na
slova francouzského preziden-
ta Françoise Hollanda, jenž
volal po tvrdé vyjednávací
pozici EU při dojednávání
podmínek brexitu. „Roboti
v dnešní době často obchodují
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Ztráta kontroly

Jack D. Schwager, autor

rozhovorů s tržními mágy,

popisuje v jedné ze svých knih

investičního manažera, který

věřil, že každá dobrá investi-

ce je lehký, nenamáhavý, či

dokonce bezpracný úkon. Pro

mnoho bohatých lidí v na-

šem regionu je to velmi div-

ná představa, protože jejich

úspěch a bohatství ve většině

případů vznikly díky přísné

kontrole, úkonům, jež byly

podřízeny jasným instrukcím,

a postupnému rozhodování

o každém detailu v rámci celé-

ho podnikatelského procesu.

Tento nejmenovaný mana-

žer přirovnává investování na

veřejných trzích k lukostřelbě.

Když lukostřelec vypustí šíp,

ztratí nad ním kontrolu. Může

se snažit ovlivnit šíp v letu,

jak chce, ale již to není mož-

né. Buď vystřelený šíp trefí cíl

správně, nebo ne.

Přirozeně to neznamená, že

vydělávat na trzích je snadné.

Ale metoda, kterou používá-

me, je odlišná od toho, jak

funguje podnikání či řemes-

lo. Podstata tkví v přípravě,

analýze a spekulování o mož-

ných variantách, jejich prav-

děpodobnosti a důsledcích.

Klíčové je připravit se na

nejhorší možnost, nakreslit si

čerta na stěnu a od toho odvo-

dit objem peněz, které vložím

do dané investice, tak aby mě

to nepoložilo. A samozřejmě

je nutné být trpělivý při čeká-

ní na vhodný moment pro vý-

střel. Kontrolujeme jen a jen

přípravu, nikoli výsledek.

Dobře připravený lukostře-

lec, který vystřelil v pravý mo-

ment, již nemá moc co dělat.

Jen se těšit na zásah do černé-

ho. A všichni dobře víme, jaká

je to paráda, když to funguje

(na první pohled) samo.

Text:Tomáš Martinec

Svět investic začínají
dobývat roboti.
Jestli budou pro
investory zlatým vejcem,
nebo zapáchajícím
pukavcem, ukáže až čas.


