Защо да инвестирате на фондовите пазари?
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Всички помним сривът на фондовите пазари, включително и рекордната обезценка на
родните активи, по време на кризата от 2008-ма година. Всъщност, споменът от това
все още е толкова пресен, че мнозина от нас дори не искат да поглеждат отново към
фондовата борса. При това, въпреки че световните борсови индекси са при нови
рекорди, а индексът на сините чипове SOFIX, вече е с над 50% от нивата си от
миналата година.

И докато хората с по-голям опит на международните пазарите са преживявали вече
няколко пазарни срива от 50% и повече, включително и този от „пукането на
технологичния балон“ от 2000-та година, те са ставали свидетели и на силното
възстановяване през следващите години и достигането всеки път на нови и нови
рекордни стойности.

За съжаление кратката история на БФБ, от едва 2000-та година насам, пречи
инвеститорите да са виждали няколко цикъла на възстановявания и ръст, а рекордната
обезценка на индексът SOFIX – от над 80%, накара всички да изоставят пазара.

И все пак за тези, които осъзнават, че пазарът е цикличен, а след циклите на спад
обикновено следват такива на повишения, ето три причини защо да инвестират в акции:
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Инфлацията ще ви краде от парите

Инвестирането в акции е най-разумния начин да се предпазите от инфлация. И макар тя
да не е на дневен ред в момента, а усилията на всички централни банки по света да са
насочени към възстановяване на ръста в цените, не се заблуждавайте, инфлацията ще
се появи. Тя винаги е била сериозен фактор в дългосрочен план.

В исторически план инфлацията е средно 2-3%, като практиката сочи, че у нас дори е
малко над тези нива. Рекордно ниските лихви по депозитите едва ли ще се променят
скоро, или най-малкото едва ли ще превишат инфлацията в средносрочен план.

Така, че ако не искате парите ви да губят стойност, то инвестициите в акции е
най-логичния избор. Един пример - от 1928-ма година насам, възвръщаемостта на
широкия щатски индекс S&P 500 е около 10%, или над 3 пъти по-висока от инфлацията.

Въпреки рекордния си срив, индексът на сините чипове SOFIX, също е носел средна
годишна възвръщаемост от близо 9% от създаването си до момента.

Фондовият пазар не е страшен

Противно на очакванията на повечето хора, фондовите пазари не са страшни и не са
поле за изява само за професионалисти. Термини като съотношение цена-печалба,
сплит, дълг към собствен капитал и др., могат да звучат помпозно, но на практика са
много логични и лесни за разбиране.

В допълнение има много прости начини да инвестирате, като например да изберете
нискоразходен индексен фонд, базиран на широк индекс. Така дори и без съществени
познания, най-вероятно ще биете по доходност над половината от професионалистите
на пазара.
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Инвестирането е по-лесно от всякога

Нужен ви е само достъп до интернет. Там ще намерите всичката ви необходима
информация за първите стъпки в инвестирането.

В допълнение брокерите правят всичко възможно, за да улеснят максимално целия
инвестиционен процес, както и да повишат инвестиционната култура на клиентите си.

Можете да се възползвате от безплатни консултации, онлайн-превод на средства,
24-часова поддръжка, интернет-откриване на сметки и хиляди други удобства. Всичко,
което трябва да направите е просто да вземете решение и да стартирате
инвестиционния процес.
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