6 idėjos, kur investuoti 100 eurų – nedidelę pinigų sumą

Vienas dažniausių klausimų, kurių sulaukiu iš pradedančiųjų investuotojų yra kur
investuoti nedidelę pinigų sumą, o tiksliau pasakius, kur investuoti 100 eurų?
Pripažinsiu, 100 eurų yra tokia maža suma, kad investuotojui atkrenta daug įvairių
investavimo galimybių – lieka vos kelios finansinės priemonės iš kurių investuotojas gali
rinktis.

Kodėl pasirinkimo galimybės yra ribotos?
100 eurų negalima tiesiogiai investuoti į nekilnojamąjį turtą, ETF fondus, akcijas,
suformuoti investicinį portfelį ar pradėti spekuliacijas Forex. Tam yra 3 priežastys:
100 eurų investuoti į nekilnojamąjį turtą investuotojas negali, nes už tokią sumą nieko
nenupirksi, neišnuomosi ir nepernuomosi.
100 eurų investuoti į akcijas, ETF fondus ar suformuoti investicinį portfelio negalima
dėl paprastos priežasties – prekybos komisiniai bus toki dideli, kad tokios investicijos
greičiausiai bus nuostolingos. Pvz. Nupirkti Vilniaus akcijų biržos akcijas ir jas
parduoti realiai kainuoja beveik 5 €
pirkimo komisiniai;
+pirkimo spredas (pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas);
+ vertybinių popierių saugojimo mokestis;
+ pardavimo spredas;
+ pardavimo komisiniai.

www.investologija.lt visos teisės saugomos
|1

6 idėjos, kur investuoti 100 eurų – nedidelę pinigų sumą

Jeigu iš akcijų rinkos ilguoju laikotarpiu, gali tikėtis 12 % pelno per metus, tai investuojant
po 100 eurų prekybos sąnaudos sudarys beveik pusę viso pelno. Deja, investavimo rizika nuo
to nesumažės :-). Investuojant 100 eurų į ETF fondus situacija dar blogesnė, kadangi
nupirkti ir parduoti ETF tau kainuos apie 25-35 eurus. Suformuoti investicinį portfelį iš kelių
ETF fondų yra neįmanoma, dėl dar didesnių prekybos sąnaudų.
100 eurų investuoti į Forex ar CFD (kontraktas dėl kainų skirtumo) nėra galimybės,
nes jūsų depozitas yra per mažas, jo nepakaks atlaikyti didesniems rinkos svyravimams
ir jūs prarasite visus investuotus pinigus (jeigu brokeris tau aiškins kitaip, vadinasi jis
meluoja arba nepasako visos tiesos).

Kur investuoti 100 eurų?
Idėja Nr. 1, kur investuoti 100 eurų: INDĖLIS
Kiek esu susidūręs su investuotojais, tai norintys investuoti 100 € žmonės paprastai yra
jauni ir tuos pinigus taupo kažkokiam didesniam pirkiniui, pvz., pradiniam būsto įnašui.
Jeigu esi vienas iš jų, šiuos pinigus siūlyčiau investuoti saugiau padedant kaip indėlį.
Paprasčiausiai tau neverta investuojant rizikuoti, nes investuodamas daug neuždirbsi, o
prarasti gali nemažai. Indėlis yra apdraustas valstybės, tad niekuo nerizikuodamas gali
uždirbti palūkanAS. Daugiau apie tai gali rasti straipsnyje „Asmeninių finansų planavimas“.

Idėja Nr. 2 kur investuoti 100 eurų: INVESTICINIAI FONDAI
Investiciniai fondai investuotojui prieinami nuo 50 eurų. Ir nors esu labai skeptiškai
nusiteikęs investicinių fondų atžvilgiu (labai dideli komisinių mokesčiai), tačiau reikia
pripažinti, kad norint investuoti 100 eurų į akcijas, obligacijas ar diversifikuotą investicinį
portfelį, investicinis fondas yra vienintelis galimas investuotojo pasirinkimas.

Idėja Nr. 3, kur investuoti 100 eurų: III PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI
III pakopos pensijų fondai, gali būti tinkamas pasirinkimas tam, kuris investuoja galvodamas
apie papildomas pajamas senatvėje. Pensijų fondo privalumas tas, kad galite pasinaudoti
valstybės lengvata ir susigrąžinti 15 % nuo sumokėto gyventojo pajamų mokesčio, be to III
pakopos pensijų fondų mokesčiai yra beveik dvigubai mažesni nei investicinių fondų.
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Idėja Nr. 4, kur investuoti 100 eurų: GYVYBĖS DRAUDIMO FONDAI
Norintys 100 eurų investuoti periodiškai gali susigundyti gyvybės draudimo agento
pasiūlymu investuoti į gyvybės draudimo fondus. Jeigu tavo tikslas išmoka šeimos nariams
mirties atveju, galbūt ir verta svarstyti gyvybės draudimo fondo idėją (daugiau apie tai
skaitykite „Gyvybės draudimas jums nereikalingas, jeigu…“ Tačiau, jeigu tavo tikslas
uždirbti iš investavimo į gyvybės draudimo fondus, investuoti nepatarčiau dėl per didelių
komisinių. Daugiau apie tai rasite straipsniuose „Finansinis patarimas už 1258 €“, „Gyvybės
draudimo mokesčiai, kuriuos nutyli konsultantai”.

Idėja Nr. 5, kur investuoti 100 eurų: II PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI
Norintys 100 eurų investuoti periodiškai gali svarstyti II pakopos pensijų fondo idėją. Nesu
labai kritiškai nusiteikęs II pakopos pensijų fondų atžvilgiu. Tai tikrai neblogas finansinis
produktas toks koks jis yra šiai dienai. Didžiausia problema yra politinė rizika, mat Seimas
už tave gali nuspręsti kaip II pakopos pensijų fondus reikia valdyti, kada investuoti
agresyviai, kada konservatyviai. O gal ims vieną dieną ir padarys eilinę „pensijų reformą“ ir
tavo sukauptos lėšos grįš atgal į SODRĄ. Daugiau apie tai galite skaityti „II pakopos pensijų
fondai: ko tikėtis“.

Idėja Nr. 6 kur gali investuoti 100 eurų: TARPUSAVIO SKOLINIMAS
Tarpusavio skolinimo arba P2P skolinimo platformos tokios, kaip www.savy.lt yra vienas
geriausių investuotojo, ketinančio investuoti 100 eurų, pasirinkimų. Mat investuoti galima
turint 5 eurus, o investicinė grąža gali siekti daugiau nei 20 procentų. Daugiau apie
tarpusavio skolinimo platformas, jų privalumus ir trūkumus galite rasti kitame mano
straipsnyje „P2P skolinimas: kaip pradėti investuoti“

Pabaigai
Sėkmės investuojant. Nepamirškite, kad 100 eurų uždirbantis 12 procentų kasmet, po 82
metų bus vertas milijono. O praktinės investavimo pamokos bus neįkainojamos. Tad
investuoti net ir 100 eurų tikrai verta. Tikiuosi šiame straipsnyje paminėtos investavimo
idėjos bus ilgo ir pelningo investavimo pradžia.
P.S. Koks tavo nuomone yra geriausias investuotojo pasirinkimas investuojant 100 eurų?
Rašyk komentarą – pradėk diskusiją..
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