PLÁN NÁKUPU PRVNÍHO ETF
Tento plán ti pomůže k nákupu prvního ETF. Doporučuju ti si ho vytisknout, můžeš ho tak mít před
sebou, když budeš dělat kroky, popsané v e-booku.
Nejprve si uděláme takovou malou rekapitulaci. Věřím, že jsi první část pozorně četla a plnila všechny
úkoly. Ale přeci jen opakování je matka moudrosti, tak pojďme na to! :)

KRÁTKÁ OPAKOVAČKA Z TEORETICKÉ ČÁSTI
Pokud už máš následující čtyři body hotové, udělej si do prázdných políček fajfku. Jestli jsi
ještě náhodou některý z nich nestihla, vůbec nevadí, teď máš možnost vrátit se zpátky. Když
budeš mít všechno rozmyšlené, v praktické části ti to dost pomůže.

 1. Rozhodni se, kolik chceš investovat a jak často, můžeš k tomu využít kalkulačku složeného úročení na mém webu.

U tohoto bodu ti ještě prozradím jednu vychytávku, která ti ušetří čas i peníze. I když píšu
o investování každý měsíc, ty ve skutečnosti investovat měsíčně nemusíš! Investuj jednou za
3 měsíce a ušetříš díky tomu čas a možná i peníze. Hned vysvětlím proč.
●

Za prvé, nemusíš každý měsíc sedat k počítači, zadávat platbu a kupovat ETF.

●

Za druhé, za nákup u brokera musíš obvykle zaplatit poplatek. Takže když nakupuješ
jen 4× ročně, zaplatíš jen 4× a ne 12×, jako kdybys kupovala měsíčně.

●

Novinka: DEGIRO aktuálně nabízí seznam ETF, které můžeš koupit na určitých burzách
1× měsíčně zdarma*. Můžeš jich koupit libovolné množství jednou měsíčně. Pokud bys
tedy preferovala nakupovat každý měsíc, tak tady je seznam burz, na kterých můžeš nakupovat 1× měsíčně bez poplatku.

●

Stejně jako párty mixy v obchodech, také ETF jsou k dostání za různé ceny. A ty musíš,
stejně jako v obchodě, vždy koupit celý balíček, tedy alespoň jedno celé ETF. Když trochu našetříš a místo 1000 Kč budeš investovat třeba 3000 Kč, máš na výběr z většího
množství různých ETF. Je to zase jako v obchodě. Vyšší budget je vždycky lepší.

 2. Vytvoř si vlastní finanční strategii a vyvěs si ji na místo, kde ji každý den uvidíš, třeba
na lednici (akční plán č. 1).

 3. Seznam se s hlavními zásadami investování (str. 16). Pokud chceš, napiš si je na papír
vedle tvé finanční strategie, abys na ně při investování nezapomněla.

 4. Vyber si index, do kterého chceš investovat, třeba to může být jedno ze dvou doporučovaných širokých indexových ETF (str. 26, 27).

Tak co, máš hotovo? Paráda, můžeme postoupit do dalšího levelu!

* ETF zdarma při splnění těchto podmínek.
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CHECKLIST K PRAKTICKÉ ČÁSTI
Teď už máš před sebou checklist, který ti pomůže projít celou praktickou částí. Po jeho vyplnění budeš mít první ETF na brokerském účtu!
Rozdělila jsem následující postup do 3 kroků, protože velké sousto je vždy lépe stravitelné,
když se rozdělí.
Jdi zase bod po bodu a dělej si fajfky u těch, které máš hotové.
A hlavně: nezapomeň se za každý splněný krok odměnit nějakou drobností. Třeba si dej kousek čokolády, ovoce nebo něco, co máš ráda pro lepší motivaci!

KROK 1
Registrace u vybraného brokera (připrav si cca 45 minut)
 Vyber si brokera, který bude splňovat tvoje představy. Můžeš se inspirovat u mě (str. 30)
kde popisuji výhody a nevýhody jednotlivých z nich.

 Proveď registraci u vybraného brokera. Proces by neměl zabrat déle než 45 minut. Pokud sis
zvolila DEGIRO, můžeš postupovat podle screenshotů (str. 31–45). Návod na FIO brokera a
LYNX brokera pak na těchto odkazech.

 Proveď ověření nahráním fotky občanky či pasu a vyplň pravdivě veškeré potřebné údaje, na
které se tě broker zeptá.

Aktivace účtu (připrav si cca 1 hodinu + pár dní čekání)
 Aktivuj si účet u brokera příslušnými kroky, které popisuji v návodech.
 Pošli první peníze z tvého účtu (str. 46 pro DEGIRO).
 Počkej 1–3 dny, než se poplatek spáruje a tvůj účet bude aktivován.
 Mezitím proveď dodatečné kroky, pokud je potřeba (str. 47–50 pro DEGIRO).
 Když ti dojdou peníze k investování na účet, je potřeba je směnit na měnu, ve které budeš in-

vestovat. U DEGIRO stačí počkat 24 hodin a převedou se automaticky. Postup pro další brokery
najdeš v návodech.

Tak, je hotovo a teď už jsi připravená koupit své první ETF!

KROK 2 (připrav si cca 1 hodinu)
 Vyber si vhodné ETF podle parametrů (str. 51–54).
Pokud si chceš ušetřit práci, můžeš tento krok i přeskočit. Na konci kapitoly (str. 54) ti totiž prozradím, do jakých ETF jsem investovala já, takže se můžeš inspirovat. Doporučuji ti ale si tuto
část projít, ať víš, do čeho investuješ.
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KROK 3 (připrav si cca 30 minut)
 Vyber si ve svém brokerovi ETF na konkrétní burze (str. 55, 56).
 Proveď nákup svého prvního ETF (str. 57–59 pro DEGIRO, FIO a LYNX na odkazech).
 POŘÁDNĚ TO OSLAV S KÁMOŠKOU! (čas na oslavu se do limitu výše nepočítá) :)

Jestli jsou všechna políčka zafajfkovaná, máš hotovo a tvoje první ETF už začíná pracovat za tebe!
Mrkni se teď do tvého Portfolia v brokerovi, kde můžeš průběžně sledovat, jak jsi na tom.
Ještě je tady úplně poslední věc. Pokud sis vybrala, že chceš investovat pravidelně (třeba každý měsíc nebo každé 3 měsíce), udělej si do kalendáře upomínky.
Nikdy tak nezapomeneš a dosáhneš průměrování ceny tvých investic Cost Averaging, které jsme si
popsali v e-booku (str. 17).
Pokud se ti e-book líbil, budu ráda, když si najdeš 2 minuty a napíšeš mi krátké hodnocení na mé
facebookové stránce Investování pro holky.
Teď už jsi na cestě za budoucím bohatstvím o obrovský krok dále!

