Jakou volit fixaci hypote ního úv ru - summary
tšinou doporu ujeme ro ní fixaci
tšin klient doporu ujeme využívat ro ní fixaci hypote ního úv ru. Myslíme si totiž, že banky nabízejí
hypote ní úv ry stále s vysokou marží. U marží o ekáváme jejich pokles. Na druhou stranu p edpokládáme
st úrokových sazeb na trhu (nap . PRIBOR). R st sazeb ale ekáme mírný a pozvolný.
Dále si myslíme, že se bude vyjednávací pozice klient v dob refixování sazby zlepšovat, protože banky
nabízejí hypotéky s vysokou marží a je prostor pro snížení sazby. Pro banku bude lepší, pokud získá obchod
s nižší úrokovou sazbou, než když o obchod úpln p ijde. Klienti p i refixaci si budou moci vyjednat výrazn
lepší sazbu, než jakou jim nabídne banka sama od sebe.
Marže banky také závisí na výši hypotéky. Pro vyšší hypotéky je možné vyjednat nižší úrokové sazby.

Když se nehodí ro ní, doporu ujeme 10letou
Ro ní fixaci nedoporu ujeme používat klient m v následujících p ípadech:
Klienti splnili podmínky banky jen t sn a je ohroženo p ípadné refinancování úv ru. Zhoršení jejich
finan ní situace (p íjmy nebo zástava) nebo zp ísn ní podmínek banky by znamenalo neposkytnutí
nové hypotéky.
Splátka úv ru je vyšší než 50 % volného cash flow. P ípadný nár st sazby a tím i splátky ohrozí
finan ní stabilitu klienta (viz metodika hypoték).
Uvedeným klient m doporu ujeme spíše desetiletou fixaci, ale s možností p ed asn splatit. P ed asné
splacení úv ru dává hypotéce dostate nou flexibilitu pro p ípad, že by bylo t eba nemovitost prodávat. Navíc
máme možnost reagovat na vývoj úrokových sazeb.

Fixace na 3 až 5 let nedoporu ujeme
Nedoporu ujeme používat 3 nebo 5leté fixace, protože se obáváme r stu úrokových sazeb v tomto asovém
horizontu. Obáváme se hrozby, že nová fixace úv ru by mohla být i za 8 % p.a.
ležité upozorn ní
Tato publikace má pouze analytický a informativní charakter a je ur ena pro interní pot eby konzultant Fichtner s.r.o. Analýza a její
záv ry jsou platné k 20.6.2010, ale vzhledem k pom rn bou livému vývoji na finan ních trzích m že ze dne na den dojít k její
neaktuálnosti. Tato analýza nem že a ani nemá za cíl postihnout všechny aspekty investování a finan ního plánování. Jejím cílem je
to, aby pro profesionálního konzultanta byla rozumným vodítkem p i jeho práci s klienty.
Cílem analýzy je doporu ení, jak používat hypote ní úv ry v rámci finan ního plánu.
Zásadn nedoporu ujeme samostatn používat jakékoli záv ry z analýzy. Všechny záv ry je nutné realizovat v souladu s
finan ním plánem Fichtner s.r.o. a po p ímé osobní nebo telefonické porad s finan ním konzultantem Fichtner s.r.o.
Jakékoli odhady výnos nebo údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucích výnos . Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi
mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této publikaci bez respektování finan ního plánu Fichtner s.r.o. a bez
porady s konzultantem Fichtner s.r.o, nelze uplat ovat nároky na náhradu p ípadné ztráty nebo škody.
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