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3. Kiedy zacząć inwestować?
Magia procentu składanego
Odpowiedź jest prosta – jak najwcześniej, najlepiej natychmiast po przeczytaniu tej książki. Dlaczego? Inwestycje to rodzaj koła ratunkowego czy poduszki bezpieczeństwa, które możesz wykorzystać w przyszłości. Jak już wiesz, to, co pewne
w Twoim życiu, to brak pewności. Tymczasem Twoje inwestycje to koło ratunkowe, które bardzo podnosi poziom Twojego
finansowego bezpieczeństwa. Dlatego też mądre inwestowanie
daje także korzyści psychiczne w postaci dobrego samopoczucia i wysokiej samooceny.
W inwestycjach naprawdę ważne są tylko dwie rzeczy:
1. Twoje nastawienie.
2. Czas.
To rzeczy, nad którymi możesz mieć kontrolę, mimo że często
nie zdajesz sobie z tego sprawy. W jaki sposób czas rozpoczęcia
inwestycji wpływa na jej wartość, pokazuje magia procentu
składanego. Jak ona działa? Otóż jeżeli w wyniku Twoich inwestycji tworzysz zysk, przeważnie go wydajesz. Jeżeli jednak
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zysk z powrotem zainwestujesz, zwiększa on Twój kapitał. Zysk
w kolejnym okresie to suma zysku z kapitału i zysku… z zysku.
To właśnie procent składany. A gdzie tu magia? Otóż może Ci
się wydawać, że następuje tu zwykłe dodawanie kolejnych
składników. Tak jednak nie jest. Wykres obrazujący działanie
procentu składanego to nie linia prosta, lecz linia wykładnicza,
która bardzo szybko rośnie. Zobacz działanie procentu składanego na poniższym przykładzie.
Wyobraź sobie, że masz jedną złotówkę kapitału i co roku tę
złotówkę podwajasz. Jak myślisz, w ciągu jakiego okresu będziesz miał milion złotych?
Czy to będzie sto, dwieście, a może pięćset lat? Nic bardziej
mylnego. Tę jedną złotówkę zamienisz na milion złotych po zaledwie dwudziestu latach.
Spójrz na poniższy wykres przedstawiający przyrost kapitału
od 1 złotówki do 1 000 000 złotych, dzięki magii procentu składanego:
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Wydaje Ci się zapewne, że osiągnięcie 100% zwrotu z inwestycji rocznie, rok po roku, jest zupełnie nierealne, a dwadzieścia
lat to prawie wieczność. Proponuję Ci wobec tego następujące
ćwiczenie.
Wyjmij z portfela złotówkę i zastanów się, jak z tej jednej złotówki możesz uzyskać dwa złote w ciągu roku. Złotówkę zysku
ze złotówki kapitału. Wydaje się proste, prawda? Z pewnością
w portfelu masz nie tylko tę jedną złotówkę, ale też dwa, cztery,
osiem, szesnaście czy trzydzieści dwa złote. Może więc do upragnionego miliona pozostało Ci dziesięć lub nawet tylko pięć lat
inwestowania?
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Pewnie dalej myślisz: „Co to za bzdury, nie istnieje lokata ani
nawet akcje dające 100% zwrotu w ciągu roku!” To świetny
przykład, w jaki sposób zostałeś zaprogramowany. „Kup i trzymaj” – tak Cię nauczono. Podpowiem Ci zatem więcej:
Powiedzmy, że 1 stycznia masz kapitał z kroku nr 8 na wykresie, w wysokości 256 zł. Za całą kwotę kupujesz X sztuk produktu P. Sprzedajesz całość w ciągu miesiąca, nakładając jedynie 10% narzutu. Masz więc 281,60 zł obrotu. Czy można produkty kupione za 256 zł, sprzedać w ciągu jednego miesiąca za
kwotę 281,60 złotych? Brzmi wystarczająco prawdopodobnie?
1 lutego masz więc 281,60 zł. Kupujesz za całą kwotę Y sztuk
produktu P i sprzedajesz z takim samym narzutem.
1 marca masz więc 309,76 zł. Powtarzasz ten krok miesiąc po
miesiącu. Jakie uzyskasz wyniki?
1 kwietnia masz

340,74 zł

1 maja masz

374,81 zł

1 czerwca masz

412,29 zł

1 lipca masz

453,52 zł

1 sierpnia masz

498,87 zł
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1 września masz

548,76 zł

W ciągu 8 miesięcy przekroczyłeś 100% zwrotu z inwestycji.
Rocznie daje to znacznie więcej. Kolejny raz zadziałała magia
procentu składanego.
Niemożliwe? Na początku miałeś przecież 256 zł, a uzyskałeś
z niego 292,76 zł zysku. Oczywiście jest to duże uproszczenie,
gdyż nie brałem pod uwagę podatków (VAT i dochodowego).
Chodzi mi jedynie o pokazanie Ci, w jaki sposób zmiana sposobu
myślenia może wpłynąć na szybkość przyrostu Twojego majątku. Poza tym nie jesteś jeszcze gotowy mentalnie na przyjęcie do
wiadomości, że można osiągać jeszcze wyższe stopy zwrotu. Co
byś powiedział na osiągnięcie 200% stopy zwrotu bez płacenia
podatku dochodowego w najzupełniej legalny sposób? Nie wierzysz? Postaram się Ciebie przekonać o tym w swojej kolejnej
książce na temat inwestowania w nieruchomości.
Czy domyślasz się, jaka jest różnica pomiędzy lokowaniem pieniędzy w banku a metodą pokazaną powyżej? W tej drugiej metodzie Ty sam ustalasz warunki. Kontrola. To właśnie słowo-klucz. Pomyśl teraz, co stanie się, jeżeli sprzedasz produkt P
nie raz, ale dwa razy w miesiącu albo zastosujesz 20% narzutu?
Niestety jest też druga strona medalu. Wraz ze wzrostem kwoty
do zainwestowania, wzrasta Twoja niepewność co do wyniku
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inwestycji. Wkraczasz na nieznany teren. Twój umysł coraz
głośniej daje o sobie znać, zasypując Cię wątpliwościami: „Czy
na pewno wiesz, co robisz? Może lepiej trzymaj się tego, co
masz? Nie ryzykuj, najlepiej od razu wydaj te pieniądze…” Im
bardziej wychodzisz ze swojej strefy komfortu, tym gwałtowniejsza jest reakcja Twojego umysłu. W końcu godząc potrzebę
bezpieczeństwa z chęcią zysku, wpłacasz pieniądze do banku,
uzyskując 100 % zwrotu z kapitału w ciągu… 50 lat. Nie bez powodu inwestorzy mówią, że zysk to premia płacona za ryzyko.
W procesie inwestowania to czas, a nie kapitał ma większą
wartość. Zobaczyłeś już, w jaki sposób nawet minimalny kapitał potrafi rosnąć dzięki odpowiednio długiemu okresowi inwestycji. Ponieważ czasu nie jesteś w stanie zobaczyć ani bezpośrednio doświadczyć jego upływu, zawsze wydaje Ci się, że
masz go bardzo dużo. Niestety takie myślenie powoduje, że
bezpowrotnie tracisz czas, w którym kapitał może przynosić
zysk, a potem tworzyć zysk z zysku.
Podczas tworzenia jakichkolwiek planów finansowych bardzo
istotne jest rozpoczęcie inwestycji TERAZ. Wyobraź sobie, że
konkretny kapitał, który chcesz zdobyć, to szczyt o określonej
wysokości. Natomiast czas, w którym masz zamiar zebrać daną
kwotę, odpowiada drodze na szczyt. Ponieważ najwcześniej
możesz zacząć inwestować właśnie TERAZ, każdy kolejny dzień
powoduje, że droga na szczyt staje się coraz bardziej stroma.
9
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Innymi słowy, im bardziej odsuwasz w czasie początek inwestowania, tym większą kwotę musisz regularnie inwestować,
aby uzyskać taki sam efekt. Nie staraj się więc w sandałach
zdobyć ośmiotysięcznika i nie licz na to, że kiedyś w cudowny
sposób ta kwota znajdzie się na Twoim koncie.
Powyższą teorię ilustruje zamieszczony rysunek. Pamiętaj, że
wraz ze zmniejszeniem się ilości czasu, który pozostał Ci w życiu na zdobycie odpowiedniego kapitału, zmniejsza się też
Twoja skłonność do ryzyka, a w konsekwencji możliwe do osiągnięcia zyski.

Bardzo często, zanim zainwestujesz jakąkolwiek kwotę, zastanawiasz się, czy teraz aby jest odpowiedni moment? Przecież
giełda właśnie spada lub może zbyt szybko rośnie, kredyty albo
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nieruchomości drożeją, zaczyna się kryzys albo kończy recesja,
jest duże bezrobocie albo szef na Ciebie krzywo spojrzał,
a w ogóle to masz potrzeby i wydatki.
Zrób wobec tego proste założenie. Załóż, że każdy zbędny wydatek to inwestycja ze 100% stratą. Tych pieniędzy nigdy już
nie odzyskasz. Dają Ci one jedynie kilka chwil przyjemności.
Inwestując jednak te same pieniądze, naprawdę musisz się nieźle napocić, aby doprowadzić swój kapitał do całkowitej straty.
Dalej dowiesz się, jak chronić się przed takimi niespodziankami. Wobec tego wynik największej nawet nieudolności inwestycyjnej i tak będzie lepszy dla Twojej niezależności niż zwykłe
wydawanie pieniędzy. Na co więc czekasz?
Jeżeli jednak nadal wolisz zwlekać z powodu braku wiedzy,
pieniędzy, nieodpowiedniego wykształcenia, wieku czy środowiska, za chwilę stanie się to tylko zwykłą wymówką. To właśnie brak działania niweczy Twoje starania o osiągnięcie niezależności finansowej. Wszystko jest zatem w Twoich rękach, ponieważ do rozpoczęcia inwestowania potrzebne Ci są tylko dwa
zasoby, do których masz stały dostęp.
Ale o tym w kolejnym rozdziale.
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Dlaczego warto mieć pełną wersję?
Czy chcesz, aby pieniądze zaczęły pracować
na Ciebie bez względu na to, ile zarabiasz w
tym momencie? Czy znasz może ludzi, którzy
świetnie zarabiają, a mimo to ciągle borykają
się z problemami finansowymi? Zapytam
inaczej. Czy spotkałeś osobę, która mimo
niewielkich zarobków po pewnym okresie
stawała się naprawdę bogata? Jeżeli udało Ci
się odpowiedzieć pozytywnie na któreś z tych
pytań, to myślę, że zainteresuje Cię sposób na
to, jak nawet niewielkie oszczędności zmienić
w pokaźną fortunę. To wszystko znajdziesz
właśnie w tej publikacji. Ponadto: — Dowiesz
się, gdzie tak naprawdę ukryty jest prawdziwy
klucz do realnych dochodów pasywnych. —
Poznasz sposoby na to, jak pracując na
etacie, budować finansową niezależność. — Odkryjesz, ile potrzebujesz lat na
to, aby rokrocznie podwojona suma przyniosła Ci pierwszy milion. I wreszcie:
— Poznasz 24 nawyki dotyczące pieniędzy, które warto mieć. „Świetna
książka! Przeczytałam ją za pierwszym podejściem, jednak będę do niej często
wracać. To swoisty przewodnik po świecie finansów, który pozwoli na
zbudowanie własnej niezależności finansowej. Rewelacja! Polecam każdemu,
kto poważnie myśli o swoich finansach.” Żaneta Gołębiewska, własna
działalność gospodarcza Jeżeli do tej pory nie wierzyłeś, że pracując na etacie,
można rozpocząć drogę do prawdziwych pieniędzy, to ta publikacja pomoże
zmienić Twoje myślenie o 180 stopni.
Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli
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