
Mezigenerační bohatství
Představte si, kdyby Vaši předci investovali již generace před Vámi...
Zainvestovaných 10 000 $  by při 9% ročním výnosu vygenerovalo za následující časová období 
tyto částky:

• 10 let: $24,000 
• 20 let $56,000  
• 50 let: $744,000  
• 100 let: $55,200,000 
• 150 let: $4,100,000,000 

Tento růst nezahrnuje nic jiného. Předpokládá se také, že počáteční investici neprodáte.

Vy a vaše rodina můžete generovat podobné výsledky po celé generace když:

1. Budete dlouhodobě investovat do velkých podniků
2. Porozumíte síle složeného úročení
3. Nebudete prodávat a vybírat kapitál

Investujte do velkých podniků na dlouhou dobu

"Jediná největší výhoda, kterou investor může mít, je dlouhodobá orientace"
- Seth Klarman

Warren Buffett (multi-miliardář), Seth Klarman (miliardář) a mnoho dalších úspěšných investorů
mají společnou jednu věc: Investují dlouhodobě.

Dlouhodobé investování znamená přemýšlet spíše o desetiletích než o měsících. Mnoho investorů trpí 
krátkodobým myšlením. To omezuje jejich úspěch v investování, protože jim vznikají vyšší náklady
jako jsou: daň z kapitálových výnosů či poplatky za zprostředkování.

Když investujete dlouhodobě, přirozeně investujete do velkých podniků. Firmy se silnými a trvanlivými
konkurenčními výhodami jsou vhodné pro dlouhodobé investování, protože budou (velmi 
pravděpodobně) fungovat dlouhou dobu a po celou tuto dobu budou akumulovat vaše peníze.

Porozumět síle složeného úročení

Složené úročení vytváří fenomenální výsledky v dlouhodobém horizontu. Čím déle necháte Vaše 
peníze akumulovat, tím více budou růst.

Složené úročení je tak silné, protože bohatství roste exponenciálně, zatímco čas plyne lineárně. To 
znamená, že každý rok je stejně dlouhý, ale čím více peněz máte, tím větší bude jejich každoroční 
růst (myšleno v penězích) díky síle složeného úročení. 

Neprodávejte a nevybírejte kapitál

Dividendově růstové akcie kombinují sílu složeného úročení (to je růstová část) se současným 
výnosem (dividendová část). Pokud dokážete vybudovat portfolio vysoce kvalitních dividendově 
růstových akcií, které budou platit dost na dividendách, abyste tím nahradili svůj příjem, nikdy 
nebudete muset sáhnout na svůj kapitál.To znamená, že vy (vaše děti a jejich děti) můžete těžit z 
účinků složeného úročení kapitálu po neurčitou dobu.
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