FLiPiada Școala de Bani pe Roți

DOBÂNDA COMPUSĂ
Pentru a evidenţia mai bine puterea dobânzii compuse, iată mai jos un calcul care te va ajuta să
estimezi matematic cât timp ai putea economisi pentru a ajunge la 1 milion de lei, luând în
considerare un randament de 2% în fiecare an și bineînțeles, ținând cont de vârsta ta din
prezent.

Valoarea în timp a banilor presupune că o anumită sumă de bani valorează mai mult astăzi decât
aceeași suma de bani în viitor datorită capacității de a produce randament. Cu alte cuvinte,
dacă astăzi ai o sumă de bani pe care o poți investi în instrumente care-ți pot aduce un
randament pozitiv (într-un depozit bancar, în fonduri de obligațiuni, mixte sau de acțiuni, în
acțiuni etc.) în viitor această sumă va valora mai mult.

Ce ai putea face cu banii pe care-i economisești?
Economisirea lunară, consecventă, ar putea fi pentru tine cea mai bună formă de investiție pe
termen foarte lung.
Investește ritmic o sumă de bani și
profită de capitalizarea câștigului,
atât în perioada se creștere cât și
de descreștere a pieței bursiere.
Specialiștii financiari sunt de
părere că dacă îți plasezi ritmic
(lună de lună) o sumă de bani întrun portofoliu diversificat, vei
putea obține profit pe termen
lung din investiția pe care o faci
fără să ții neapărat cont de
evoluția fazelor ciclului economic.
Astfel, vei fi mai liniștit iar
investiția ta are toate șansele să
meargă pe un trend ascendent și
să nu fie influențată semnificativ
de scăderile normale pe care
ciclul economic le poate avea pe
perioada unui an.
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„Cea mai puternică forță a universului este dobânda compusă.” Warren Buffet

Provocare
Îți sugerez să stai de vorbă cu părinții tăi și să faci astfel încât să îi convingi să-ți deschidă un
instrument investițional pe numele tău, în care să puneți împreună, ritmic, o sumă care să
producă bani pentru tine. Ați putea începe cu 100 lei lunar.
Un instrument investițional la o bancă la care părinții tăi au deja un cont bancar, un depozit de
economii sau un fond de investiții, poate fi o opțiune inițială.
Așadar, luând în considerare un randament de 8% în fiecare an și bineînțeles, ținând cont de
vârsta ta din prezent, peste ani vei putea să ai o sumă de bani frumușică, fără să faci un foarte
mare efort.

“Știai că… Warren Buffet spunea că poți deveni bogat doar dacă te trezești mai bogat decât
înainte de a te duce la culcare. Esența acestui sfat o reprezintă acumularea de venituri
suplimentare pe baza investițiilor regulate, a reinvestirii dobânzilor, dividendelor și profiturilor
astfel încât prin obținerea de dobândă la dobândă (dobânda compusă) să acumulezi avuție
financiară în fiecare zi. Cu cât reușești să economisești pe o perioadă mai lungă de timp cu atât
impactul dobânzii compuse este mai mare (dobânda se adaugă și la dobânzile acumulate în anii
anteriori, care au fost reinvestite; în cazul depozitelor, aceasta se numește capitalizarea
dobânzii).

Mult succes la făcut bani!

Sursa: SEIF - Strategii Eficiente pentru Independență Financiară (concept creat de Silvia Bogdan,
https://silviabogdan.ro, pentru Școala de bani BCR)
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