
Kupując jednostki w funduszu, 
trzeba sprawdzić strategię 
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Krzysztof Jeske 
prezes spółki F-Trust 
Najczęstszy błąd popełniany 
przez Polaków przy kupnie 
funduszy inwestycyjnych to 
kierowanie się historyczną 
stopą zwrotu. 

Ogromna część klientów ku-
puje, gdy ceny są wysoko wy
windowane i później jest zmu
szona sprzedawać ze stratą. 
Po prostu inwestujemy pienią
dze w takie fundusze, które 
w minionym roku lub dwóch 
przyniosły największe zyski 
wierząc, że to cudowna ma
szyna do robienia pieniędzy. 

Maszynka, która przynajmniej 
z taką samą skutecznością bę
dzie działała w najbliższej 
przyszłości. 

Mówiąc krótko - mamy 
skłonność do poddawania się 
zachowaniu stadnemu, więc 
jeśli trzech sąsiadów, dwóch 
kolegów, brat i szwagier zaro
bili na jakimś funduszu, to my 
natychmiast też go kupujemy, 
bojąc się, że ucieknie nam nie
bywała szansa. 

Wielu kupujących jednostki 
uczestnictwa nie sprawdza 
strategii i ryzyka funduszu. 
Tymczasem inwestowanie pie
niędzy nie jest kupowaniem ja
błek na bazarze, wymaga 
chwili refleksji. Nie warto ule
gać radom doradców lub zna
jomych, jeśli nie rozumie się 
strategii funduszu. Zwłaszcza 
teraz, gdy rynek jest bardzo 
trudny i niektóre firmy propo
nują produkty inwestycyjne 
mające być panaceum 
na wszystkie problemy. Cu
downych rozwiązań na rynku 
finansowym nie ma. 

Warto zadbać o spokojny sen 
i maksymalnie rozproszyć ry
zyko. Trzeba więc mieć przy
najmniej dwa, a najlepiej kilkaJ 

funduszy, bo to oznacza, że za
inwestowaliśmy pieniądze 
na wielu rynkach, a ponadto -
to dodatkowa zaleta! - korzy-, 
stamy z umiejętności kilku za
rządzających. Trzeba też pa
miętać, że każda inwestycja 
wymaga cierpliwości i poskro
mienia nerwów. Emocjonalne' 
reakcje są dobre w miłości, ale 
nie przy inwestowaniu pienię
dzy. 

I ostatnia, ale wcale nie naj-, 
mniej ważna kwestia - decydu
jąc się na zakup jednostek 
uczestnictwa, koniecznie 
trzeba się zapoznać z doku
mentacją funduszu, to znaczy • 
przeczytać tzw. kartę fundu
szu. To prosty, składający się 
z reguły z dwóch kartek doku
ment zawierający wszystkie 4 
niezbędne informacje o fundu
szu, w który zamierzamy zain
westować ciężko zarobione 
pieniądze. 
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