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Keď sa na Slovensku po prvýkrát 
objavila možnosť investovať do 
akciových indexov, ponuka prišla
z nečakanej strany. Svojim klientom 
ju ponúkli dôchodkové správcov-
ské spoločnosti. Znamenalo to, že 
príležitosť investovať efektívne 
a lacno dostali ľudia len v jedinom 
špecifickom prípade – pri sporení 
na dôchodok.

Malým rébusom sa stala otázka: 
Kto príde s podobnou ponukou, 
ktorú bude môcť využiť každý bez 
ohľadu na to, či chce dlhodobo 
finančne zabezpečiť seba alebo 
deti?

Čakať takýto krok od správ-
covských spoločností, ktoré spra-
vujú tradičné podielové fondy, bo-
la utópia. Len v minulom roku 
dosiahol sumárny zisk tuzemských 
správcov takmer 27 miliónov eur. 
Ak by ponúkli svojim klientom 
možnosť zarábať prostredníctvom 
indexových fondov, značne by to 
pocítili na poklese ziskovosti.

Dnes má tento rébus známu 
odpoveď. Je logická, dáva zmysel. 
Ak má niekto reálny potenciál 
zmeniť investičné návyky Slovákov 
k lepšiemu, tak len ten, kto má reál-
ny kontakt so svojimi klientmi. 
Pozná ich po mene, pozná ich 
ciele, vie, čo potrebujú. Spoločnosť 
Partners Investments, ktorá s po-
nukou výhodne investovať pro-
stredníctvom indexových fondov 
prichádza, je síce nováčikom na tr-
hu, no má za sebou rokmi overe-
ných finančných sprostredkovate-
ľov, ktorí všetky atribúty úspechu 
spĺňajú. Svojich klientov poznajú 
osobne, poznajú ich ciele, vedia, čo 
potrebujú.

Vkladanie úspor do indexových 
fondov nie je cestou rýchleho 
zbohatnutia. Ani garanciou toho, 
že takáto cesta bude vždy slnečná. 
Vybrať sa po nej znamená akcep-
tovať realitu finančných trhov
a naplno využiť dlhodobý po-
tenciál, ktorý ponúkajú. 
Nech sa vám po nej dobre 
kráča.

Michal NALEVANKO
riaditeľ analytickej spoločnosti
The Benchmark
Research & Consultancy
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Slováci, ktorí chceli atraktívnejšie zhodnotiť svoje 
úspory, mali roky jedinú možnosť – podielové 
fondy. Doba sa však mení a prináša výhodnejšie 
riešenia: ETF.

„Éteefká“, fondy obchodované na burze, patria 
dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie formy investo-
vania predovšetkým v USA. Ich popularita tam 
dosiahla v tomto roku historicky míľnik – objem 
úspor investovaných do ETF sa po prvýkrát vyrovnal 
aktívam, ktoré spravujú aktívne riadené fondy.

Slovensko až donedávna stálo bokom od tohto tren-
du. Prvá ponuka investovať do ETF, ktoré kopírujú 
akciové indexy, prišla – paradoxne – z dôchodkového 
systému. V roku 2019 dostávajú možnosť investovať 
do akciových a dlhopisových ETF aj klienti Partners 
Investments, sesterskej spoločnosti PARTNERS GROUP SK. 

Prečo je nový model investovania výhodnejší?
Pre nulové dane, nízke poplatky a vyššie výnosy.

Časový test pre fondy neplatí

Ak investujete do podielových fondov, môžete si byť 
istí len máločím. Výnosy, ktoré fondy dosahovali v mi-
nulosti, sa môžu, ale nemusia podobať budúcim, a aj
výška poplatkov sa môže zmeniť. Čím si však investori 
môžu byť istí, je to, že keď budú chcieť inkasovať svoje 
zisky, necelú pätinu z nich budú musieť zaplatiť štátu 
vo forme dane. Bez ohľadu na to, či peniaze budú 
mať vo fonde pol roka alebo 15 rokov. Povinnosť 
platiť dane sa však nevzťahuje na zisky z investícií do 
cenných papierov, s ktorými je možné obchodovať na 
burze. ETF, na rozdiel od podielových fondov, túto 
podmienku spĺňajú (to, že sú obchodované na bur-
ze, majú priamo vo svojom názve). Nulovú daňovú 
povinnosť majú všetci investori, ktorí svoje investície 
budú držať aspoň rok. 

V praxi to znamená, že i keby všetky aktívne riadené 
podielové fondy dokázali zarobiť nadpriemerný výnos 
(čo je nemožné, pretože ak je niekto nad priemerom, 

ETF: Nový model investovania
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niekto iný musí byť pod ním), nevýhodný daňový režim 
by ich postihol tak, že ETF s nulovými daňami by ostali 
atraktívnejšou alternatívou.

Aktivita za poplatky

Keď manažéri podielových fondov chcú nájsť  zaujíma-
vú investíciu, stojí to náklady. Analytici a finanční 
experti skúmajú vyhliadky vybraných firiem, ich pozíciu 
na trhu, hrozby zo strany konkurencie, modelujú 
scenáre možného vývoja budúcnosti. To všetko stojí 
nemalé peniaze, ktoré platia investori v podielových 
fondoch.

ETF, ktoré sledujú konkrétny index, finančných expertov 
nepotrebujú. To, do čoho nasmerujú spravované 
peniaze, je priamo definované zložením vybraného 
indexu. Ak je úlohou ETF sledovať zloženie akciového 
indexu S&P 500, je jeho investičný vesmír jednoznačne 
obmedzený na päť stovák najväčších korporácií na 
Wall Streete. Pri indexe Euro Stoxx 50 je to päť desiatok 
vybraných akcií, ktoré možno nakupovať a predávať 
na burzách v krajinách eurozóny. Nižšie náklady, ktoré 
sú spojené s investovaním do ETF, znamenajú, že z do-
siahnutého výnosu ostane investorom väčšia časť ich 
zisku ako v podielových fondoch.

Vyššie výnosy

Podľa poslednej výročnej správy spoločnosti S&P Dow 
Jones Indices nedokázali v minulom roku prekonať 
výnos indexu S&P 500 dve tretiny (presnejšie 64,5 %) 
aktívne riadených fondov zameraných na akcie veľ-
kých firiem. V dlhšom časovom horizonte je zaostá-
vanie podielových fondov ešte výraznejšie: za posled-
ných desať rokov zaostalo za indexom 85,1 % všetkých 
relevantných fondov, za posledných 15 rokov až 91,6 % 
z nich.

Vyššie výnosy „obyčajných“ akciových indexov v porov-
naní s výnosmi v aktívne riadených podielových fon-
doch nie sú výsadou kategórie najväčších firiem. 
Výrazne lepšie nie sú na tom ani manažéri fondov, ktoré 
sú orientované na stredne veľké a menšie firmy. Pre 
korektnosť však treba dodať, že problém prekonávať 
zaužívané indexy priamo súvisí s mierou rozvinutosti 
tohoktorého trhu. Americký akciový trh patrí medzi 
elitu a nachádzať na ňom príležitosti, ktoré nik iný 
nevidí, je prakticky nemožné. 

Úlohou pasívne riadených fondov je kopírovať vývoj zvo-
leného indexu na akciovom, dlhopisovom či komoditnom 
trhu. Fondy, ktoré sú riadené aktívne, sa snažia hľadať na 
finančnom trhu prehliadané investičné možnosti a zarobiť 
tak viac ako index, s ktorým sa porovnávajú (tzv. bench-
mark). Štatistiky však ukazujú, že takýchto šikovných in-
vestičných manažérov je extrémne málo.

Svetu investícií dominujú dva hlavné prístupy. Zástanco-
via aktívneho prístupu, ktorých možno nájsť v každom 
podielovom fonde, tvrdia: „Dokážeme vyberať tie správne 
akcie a zarobiť tak viac ako obyčajný index.“ Obhajcovia 
pasívneho prístupu k investovaniu namietajú: „Je možné, 
že v niektorom roku sa to podarí, ale je prakticky vylúčené 
dosahovať takéto výsledky dlhodobo. Výhodnejšie je pre-
to kúpiť index a prestať sa snažiť prekonávať ho.“

Aktívne a pasívne riadené fondy
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Investovanie prostredníctvom ETF je už vo vys-
pelom svete samozrejmosťou, pre mnohých 
Slovákov je však tento nástroj úplnou novinkou.

Čo sú ETF?
Skratka ETF je odvodená od anglického názvu 
(exchange traded fund), ktorý možno voľne preložiť 
ako fond obchodovaný na burze. Každý ETF je v pod-
state fondom, ktorého podiely sa obchodujú na burze. 
Investorom poskytujú porovnateľné výhody ako 
klasické podielové fondy – investície do nich sú 
diverzifikované a vždy je možné ich predať alebo 
nakúpiť.
Na rozdiel od klasických fondov, v ktorých je cena 
jedného podielu počítaná raz za deň, ceny ETF sa 
počas dňa menia. Zásadný rozdiel je aj vo výške 
poplatkov – ETF mávajú rádovo nižšie poplatky ako 
podielové fondy.

Prečo sú ETF také populárne?
Prvý ETF bol spustený v januári 1993 pod názvom 
S&P 500 Depositary Receipt. Ako už názov napovedá, 
úlohou tohto ETF bolo kopírovať populárny akciový 
index v jeho názve. Na hviezdne chvíle si však ETF 
museli počkať ešte 15 rokov. Finančná kríza, ktorá 
vrcholila v rokoch 2008 a 2009, totiž ukázala, že 
ani vysoko inteligentní a draho platení manažéri 
podielových fondov nedokážu ochrániť investície 

svojich klientov pred vysokými stratami. Navyše, 
každým rokom pribúdajú nové dáta, ktoré ukazujú, že 
v dlhodobom horizonte existuje len málo investičných 
manažérov, ktorí dokážu pravidelne dosahovať lepšie 
výsledky ako akciový index.

Sú ETF a indexové fondy to isté?
V bežných diskusiách sa tieto dva pojmy často 
používajú ako synonymá, no nie je tomu tak. Existuje 
viacero indexových fondov, ktoré kopírujú vybrané 
burzové indikátory, no nie je možné s nimi obchodovať 
na burze. Prvý indexový fond na svete vznikol naprí-
klad v polovici 70. rokov minulého storočia s ambíciou 
kopírovať index S&P 500. To bolo takmer 20 rokov 
pred tým, ako prišiel prvý ETF. Navyše, medzi 
tisíckami rôznych ETF dnes možno nájsť aj také, 
ktoré nenasledujú žiadny burzový index. Majú svojich 
manažérov a analytikov, ktorí dynamicky upravujú 
zloženie ETF. 

Aký je rozdiel medzi ETF a podielovým fondom?
V podielových fondoch, aké poznáme na Slovensku, 
rozhodujú o výbere konkrétnych investícií manažéri. 
Riadia sa pritom štatútom fondu, ktorý definuje ich 
investičnú stratégiu. Záleží na ich rozhodnutí, ktoré 
akcie vyberú do portfólia, kedy ich budú nakupovať 
alebo predávať. Aj zásluhou týchto rozhodnutí sa 
podielové fondy označujú ako aktívne riadené fondy. 
ETF, ktoré kopírujú vybraný index, investujú len do 
tých titulov, ktoré majú zastúpenie v indexe. Ide o pro-
ces, ktorý je do veľkej miery automatizovaný a zaobíde
sa aj bez drahých analýz. Vďaka tomu býva inves-
tovanie cez ETF výrazne lacnejšie ako investovanie 
prostredníctvom podielových fondov. Navyše, sloven-
ská legislatíva zvýhodňuje investovanie do ETF. Inves-
tor, ktorý do ETF investuje na obdobie najmenej 
jedného roka, neplatí zo zisku žiadne dane. Túto vý-
hodu podielové fondy neponúkajú.

Čo sú akciové indexy?
Akciové indexy vznikli ako meradlo diania na trhu. Keď 
budete počuť v správach, že ceny akcií vzrástli počas 
predchádzajúceho dňa o 1 %, neznamená to, že každá 
jedna akcia – od Google cez Facebook až po General 
Electric – stúpla o rovnaké percento. V skutočnosti 
ide o zmenu hodnoty indexu, ktorý reprezentuje 
konkrétny trh.
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Akciový index si možno predstaviť ako kôš zložený 
z množstva rôznych akcií. Každý deň sa cena akcií 
mení a tým sa mení aj hodnota celého koša. Cena 
niektorých akcií ide nahor, iné klesajú, vždy však 
možno tieto cenové pohyby vyjadriť zjednodušene ako 
zmenu hodnoty celého koša, teda akciového indexu.

Sú ETF len pre tých, ktorí chcú investovať do akcií?
Približne 70 % všetkých ETF investuje na akciových 
trhoch po celom svete. Stačí si vybrať, v ktorom kúte 
sveta chcete investovať, či si vyberiete len určitý sektor 
(napr. technologické firmy) alebo budete preferovať 
akcie väčších firiem. Investori však môžu siahnuť aj 
po dlhopisových ETF, pri ktorých je ponuka rovnako 
pestrá ako pri akciových. Špekulantom môžu byť 
bližšie komoditné ETF, ktoré môžu (podobne ako 
akciové) sledovať vybraný index alebo v extrémnom 
prípade i jedinú komoditu.
Samostatnou – hoci minoritnou – kapitolou by mohli 
byť ETF pre exotov. Alebo aspoň pre tých, ktorí si 
myslia, že má zmysel investovať do čínskych akcií v tých 
sektoroch ekonomiky, do ktorých počas aktuálnej 

päťročnice prúdia štátne investície. Nájsť možno aj 
ETF, ktorý sa snaží profitovať z obezity a investuje 
do akcií spoločností, ktoré ju pomáhajú liečiť alebo 
profitujú z nej tak, že vyrábajú odevy nekonfekčných 
veľkostí.

Je investovanie do ETF vhodné pre každého?
Jednoduchá otázka, ktorá však nemá jednoznačnú 
odpoveď. Pokiaľ by bolo možné zúžiť ju len na mix 
dynamickej a konzervatívnej investície (akciových a dl-
hopisových ETF), odpoveď by bola pozitívna.  V ponu-
ke ETF, ktoré sú na trhu k dispozícii a ktoré nájdete 
aj v ponuke spoločnosti Partners Investments, by bolo 
možné vytvoriť optimálny mix pre akýkoľvek investičný 
profil. Takéto uvažovanie však opomína ďalšie dôležité 
faktory, napríklad roky budované úspory v po-
dielových fondoch. Mladí ľudia, ktorí v podielových 
fondoch začali budovať svoje úspory len pred pár 
rokmi, sú v inej pozícii ako niekto, kto investuje už 15 – 
20 rokov a v blízkej budúcnosti už pôjde do dôchodku. 
Aj preto by bolo ideálne hľadať konkrétnu odpoveď s fi-
nančným profesionálom.



nové invESTiČné RiEŠEniA,
cEloživoTnÝ SERviS AKo BEnEFiT

Nový obchodník s cennými papiermi je jeho 
najvýznamnejším projektom za posledné 
desaťročie. Chce zmeniť fakt, že investovaniu 
väčšina Slovákov nerozumie. A do piatich rokov 
vyrásť na novú trhovú jednotku. Generálny riaditeľ 
PARTNERS INVESTMENTS Maroš Ovčarik.

Ako sa tvorca portálu, ktorý porovnáva finančné 
produkty, stane riaditeľom obchodníka s cennými 
papiermi?
Počas devätnástich rokov, ktoré som profesionálne 
strávil vo f inanciách, som postupne prechádzal
od bankových produktov cez poistné, dôchodkové
až k investičným produktom. K investovaniu ma to 
však dlhodobo ťahá najviac, pretože ide o mimoriadne 
perspektívnu oblasť. Dnes je ešte investovanie pre  mno-
ho ľudí veľkou neznámou, prípadne si ho spájajú s rô-
znymi mylnými predstavami. No príde čas, keď bude 
prirodzenou súčasťou úspor takmer každej rodiny. 

Nebolo by v takom prípade jednoduchšie ísť schod-
nejšou cestou a stať sa súčasťou existujúceho projektu 
zabehnutej finančnej inštitúcie?
Posledné desaťročie bolo u mňa obdobím rozbiehania 
nových projektov. Fascinuje ma možnosť stáť pri 
zrode niečoho nového. Niečoho, čo mi dáva zmysel, 
kde môžem formovať podobu nových projektov, 
spoločne nastavovať všetky potrebné procesy, ale 
dať aj priestor kreativite. Obchodník s cennými pa-
piermi je zo všetkých mojich doterajších projektov 
najväčšou výzvou, a to ako z pohľadu náročnosti, tak 
aj zodpovednosti.

V technologickom svete sme zvyknutí na neustále 
inovácie, prichádzajúce každý deň. Vo financiách však 
už všetko podstatné bolo vymyslené. Súhlasíte?
S tým ani zďaleka nemôžem súhlasiť. Vo svete  
prichádzajú novinky na finančný trh denne. Nové 
internetové služby, poskytovatelia, aplikácie. Šancu má 
každý, kto ľuďom prinesie pridanú hodnotu – službu, 
ktorá im uľahčí či zlepší život. Buď im život zrýchli, 
sprehľadní, alebo zjednoduší. V našom prípade sme sa 
popri tom všetkom zamerali na to, aby sme  ľuďom 
zarobili viac peňazí, zaujímavejšie zhodnotili ich 
úspory. V novej službe sme skĺbili to najlepšie z oblasti 
investičných produktov vo svete, pribalili sme k tomu 
dostupnosť a jednoduchý prístup, ako aj prehľadné 
webové rozhranie pre klientov aj sprostredkovateľov.

www.partnersinvestments.sk
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Vo financiách ste teda bezmála dve desaťročia. Bol 
rozbeh nového investičného projektu pre vás už 
rutina, alebo vás ešte niečo dokázalo prekvapiť?
Ako pri každom projekte, aj teraz som sa naučil 
mnoho nového. Prekvapilo ma zistenie, čo všetko 
založenie takejto spoločnosti obnáša. Na trhu sme 
boli prvým subjektom, ktorý získal licenciu v čase 
platnosti najprísnejšej regulácie MIFID 2. To malo 
vplyv na všetky procesy, ktoré sme nastavovali, či už to 
bol softvér, zmluvy, reporting alebo interné smernice. 
Museli sme byť oveľa prísnejší, precíznejší, ako je v tej-
to brandži zvykom. Národná banka Slovenska na-
šu ročnú snahu ocenila a získali sme licenciu na vy-
konávanie investičnej činnosti bez pripomienok. 

Nie sú náročné podmienky regulátora dobrou správou 
pre klientov obchodníka s cennými papiermi?
Cieľom je ochrániť klienta. Klienti tak majú záruku, že 
regulátor, NBS, dohliada na bezpečnosť ich úspor. Ak
v investičnom dotazníku vyjde, že klient je konzervatív-
ny, neponúkneme mu dynamické portfólio. Je to 
zároveň ochrana aj pre nás ako obchodníka s cennými 
papiermi. Nie je to pre neho vhodný produkt. Našou 
úlohou je v tomto kolobehu klientom neustále 
vysvetľovať, vzdelávať ich, aby rozumeli, čo sa deje
s ich peniazmi.  

Na Slovensku je 24 licencovaných obchodníkov s cen-
nými papiermi. Tretina z nich vznikla v priebehu 
posledných troch rokov. Je to náhoda, alebo taký 
atraktívny biznis?
Do veľkej miery to súvisí so situáciou na finančnom 
trhu. Ľudia strácajú motiváciu vkladať svoje úspory 
do štandardných bankových produktov s nulovými 

úrokovými sadzbami. Hľadajú alternatívy. To vytvára 
dopyt, na ktorý trh reaguje. Náš príbeh je obohatený 
o skutočnosť, že máme za sebou najväčšieho 
sprostredkovateľa investičných produktov na trhu, 
spoločnosť PARTNERS GROUP SK.

Aké ťažké je v takejto početnej konkurencii nájsť 
medzeru na trhu?
Jednou z ciest je sledovať svetové trendy. Ďalšou 
pozorne načúvať potrebám svojich klientov. Na to 
sme sa zamerali my. Videli sme medzery, ktoré na trhu 
sú, a prepojili sme ich s možnosťami, ktoré ponúka 
legislatíva a daňový systém. Držíme sa troch základných 
pilierov, ktoré budú podľa nás determinovať trh. Sú 
to atraktívnosť, zrozumiteľnosť a kvalita. Ponúkame 
investičné riešenia, ktoré sú jednoduché, zrozumiteľné 
a ku ktorým pribalíme špičkový servis.

Čím chcete Slovákov zaujať?
Možnosťou efektívne investovať do tzv. ETF fondov 
od najrenomovanejších svetových správcovských spo-
ločností a získať pritom profesionálnu starostlivosť 
o ich osobné financie. To je naša jedinečná výho-
da – osobný prístup a skúsenosti finančných spro-
stredkovateľov môžu množstvo ľudí ochrániť pred 
zlými rozhodnutiami, ktorých sa investori dopúšťajú. 
Profesionálna starostlivosť o klienta u nás neznamená 
urobiť na začiatku rizikový profil ako výsledok 
investičného dotazníka a odporučiť konkrétnu 
investičnú stratégiu. Pre nás je to dlhodobý proces, 

SOM PRESVEDČENÝ O TOM, 
ŽE IM DOKÁŽEME VYTVORIŤ 

ATRAKTÍVNY MODEL
A INVESTOVANIE SA TAK

STANE ZROZUMITEĽNEJŠÍM
A ATRAKTÍVNEJŠÍM.



v ktorom klient môže začať s konzervatívnejšou 
stratégiou, no postupne aj za pomoci nás získava 
znalosti a skúsenosti, môže meniť svoju stratégiu 
na dynamickejšiu, dostávať sa postupne k ďalším 
exkluzívnym produktom. 

Investovanie je témou, ktorej väčšina Slovákov 
nerozumie. Preto investujú buď mimoriadne konzer-
vatívne, alebo neinvestujú vôbec. Neprekáža vám to?
Práve naopak, vnímame to ako veľký potenciál. Len
v bankách majú ľudia viac ako 34 miliárd eur, na bež-
ných účtoch alebo na termínovaných vkladoch. Sú to 
pritom investície, pri ktorých vinou inflácie o peniaze 
prichádzajú. Som presvedčený o tom, že im dokážeme 
vytvoriť atraktívny model, ktorý tento obrázok zmení. 
Len pre informáciu, spoločnosť PARTNERS GROUP SK 
má pod správou majetok klientov v hodnote viac ako 
štyristo miliónov eur. Ak by len za minulý rok dokázala 
priniesť svojim klientom jedno percento z výšky 
zhodnotenia vo forme odpustenia dane a ďalšie 
percento vo forme atraktívnejšieho výnosu, dokázala 
by zvýšiť majetok svojich klientov oproti súčasnému 
stavu ešte o ďalších osem miliónov eur navyše. To je 
zvýšenie kvality služby, ktoré ponúkame.

Pred tým, než vaši klienti investujú prvé peniaze, 
budete zisťovať ich rizikový profil. Do akej miery sú 
dotazníky, ktoré sa pri tom používajú, dôveryhodným 
zrkadlom ich potrieb a preferencií?
Ak je dotazník vypracovaný kvalitne, je efektívnou 
ochranou pred voľbou nevhodného investičného 
riešenia. Investičný dotazník skúma klientove znalosti 
aj skúsenosti s investovaním. Výsledkom je odpoveď, či 
je klient vhodný alebo nevhodný pre naše produkty. Ak 
je vhodný, určíme mu investičný profil (konzervatívny, 
vyvážený alebo dynamický). V našom ponímaní to 
však nie je jednorazový proces. Investičné dotazníky 
by sa mali aktualizovať minimálne raz ročne, a to je 
pre nás výnimočná príležitosť s klientom prehodnotiť 
jeho ciele a potreby, ako aj jeho rizikový profil a podľa 
toho prípadne zmeniť stratégiu na dynamickejšiu.

Nový obchodník s cennými papiermi je sesterskou 
spoločnosťou PARTNERS GROUP SK, jednej z najväč-
ších sprostredkovateľských firiem na Slovensku. Budú 
mať možnosť investovať cez vás len klienti PARTNERS 
GROUP SK, alebo ktokoľvek?
Naším jediným distribučným kanálom je sieť fi-
nančných sprostredkovateľov spoločnosti PARTNERS 
GROUP SK. Výhody našich investičných riešení budú 
preto môcť exkluzívne využívať ich klienti.

Myslíte si, že vaše investičné riešenia by našli 
uplatnenie na trhu aj vtedy, keby ste nemali výhodu 
zázemia silnej finančnej spoločnosti?
Pokiaľ by som porovnával kvalitu našej ponuky, som 
presvedčený, že áno. Keby sme sa však spoliehali len
na to, že klienti si nás budú vyhľadávať sami, naša cesta 
by s vysokou pravdepodobnosťou bola mimoriadne 
dlhá. Skutočnosť, že PARTNERS GROUP SK je lídrom 
na trhu v objeme sprostredkovaných investícií, nám 
túto cestu výrazne skráti. 

Predstavte si, že podobný rozhovor budete robiť o päť 
rokov. Podľa akých metrík budete vedieť, že to bolo 
úspešných päť rokov?
Chceme ľuďom ponúkať špičkové investičné produkty 
a k nim im pribalíme špičkový celoživotný servis. 
Naším zámerom je priniesť na trh mimoriadnu 
pridanú hodnotu, ktorá sa odrazí na spokojnosti 
našich klientov a tá sa pretaví do objemu peňazí pod 
správou. Máme tie najvyššie ambície. Trh nakoniec 
rozhodne.

www.partnersinvestments.sk
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indExové Fondy:
úSpEch, KToRÝ SA zAČAl SKlAmAním

Indexové fondy patria v súčasnosti medzi 
najžiadanejšie investície. Keď však vznikol prvý, 
všetko nasvedčovalo tomu, že bude i posledný.

Rok 1974 sa chýli ku koncu, keď v prestížnom 
magazíne The Journal of Portfolio Management, 
povinnom čítaní všetkých investičných manažérov, 
vychádza článok profesora Paula Samuelsona. Titulok 
„Výzva úsudku“ o jeho obsahu veľa neprezradí, no 
podtitulok už nenechá na pochybách nikoho: „Možno 
existujú manažéri fondov, ktorí dokážu konzistentne 
dosahovať lepšie výsledky ako trh. Logika hovorí, že 
by mali existovať. Sú však mimoriadne dobre ukrytí.“
Samuelsonov text nie je pre profesionálnych finan-
čníkov príjemným čítaním. Profesor ekonómie v ňom 
totiž vysvetľuje, že sú štedro platení za niečo, čo im 
preukázateľne nejde: vyhľadávať na akciovom trhu 
investičné príležitosti, ktoré dokážu zarobiť viac ako 
„obyčajný“ akciový index. Nie v krátkom časovom 
období, ale dlhodobo a konzistentne. Samuelson 

netvrdí, že títo vzdelaní ľudia nedokážu byť pre 
spoločnosť užitoční. „Väčšina tých, ktorí spravujú 
investičné portfóliá, by mala z tohto biznisu odísť. 
Robiť inštalatérov, vyučovať gréčtinu,“ napísal.

Čísla nie sú zlé, sú horšie

Článok, ktorý pranieruje investičných manažérov, číta 
aj Jack Bogle. Sám patrí medzi tých, ktorí sa snažia 
byť šikovnejší ako trh a zarobiť pre svojich klientov 
viac ako akciový index. Posledných dvadsať rokov je to 
jeho práca. Samuelsonov odkaz sa teda týka aj jeho, 
no neberie ho na ľahkú váhu. Čísla, ktorými sa článok 
oháňa, sa rozhodne preskúmať sám.

Pozbiera všetky dostupné údaje, historické záznamy, 
vypočíta, ako jeho spoločnosť dokázala zhodnotiť 
úspory  klientov za posledných 35 rokov. Výsledok však 
Samuelsonove argumenty nevyvracia. Naopak – keď 
zohľadní náklady, ktoré investori museli za správu 
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peňazí zaplatiť, vychádza to tak, že zarobili podstatne 
menej ako akciový index.

K rovnakému záveru dochádza, i keď analyzuje 
výsledky iných fondov. Východisko z tejto situácie 
nachádza v tom istom texte, na jeho konci. „V princípe 
tam (Samuelson) povedal, no podstatne elegantnejším 
slovníkom – mohol by, prosím, niekto niekde vytvoriť 
indexový fond? A mne napadlo – prečo by 
som to nemal byť ja?“ povedal pred 
tromi rokmi Bogle americkému 
verejnoprávnemu rozhlasu.

Plán: 150. Realita: 11

Vytvoriť indexový fond zname-
nalo úplne zmeniť investičnú 
filozofiu, ktorú Bogle praktiko-
val od opustenia univerzitných 
lavíc. Jeho prácou už nebolo ana-
lyzovať jednotlivé firmy a rozhodo-
vať, ktoré z nich sa mupáčia natoľko, 
že do nich chce investovať. No-
vým plánom bolo vytvorenie fon-
du, ktorý bude fakticky kopíro-vať 
zloženie štandardného burzového 
indikátora, indexu S&P 500. Ten finan-
čníci považujú za najdôveryhodnejší 
barometer diania na akciovom trhu, 
hoci zastúpenie v ňom má len päť stoviek 
najväčších firiem. Svoj indexový fond ot-
vára Bogle pre nových klientov v roku 
1976. Oslovuje veľké finančné firmy, ktoré 
môžu investičnú novinku ponúknuť svojim 
zákazníkom. Dúfa, že fond bude môcť 
odštartovať so 150 miliónmi dolárov. No 
prerátal sa: „Získali sme 11 miliónov. Bolo 
to fiasko.“

Keď Boglov debakel videli jeho finanční partneri, 
pokúšali sa mu nápad s indexovým fondom vyhovoriť. 
„Povedal som im, počkajte. Máme prvý indexový fond 
na svete. Pôjdeme teda do toho s 11 miliónmi a urobíme, 
čo sa bude dať.“ Nápad pasívne nasledovať zloženie 
akciového indexu a nesnažiť sa o jeho prekonávanie 
sa však nepáči nielen investorom, ale ani konkurencii. 
Ešte v tom istom roku, v ktorom Bogle založil prvý 
indexový fond, dala iná firma vytlačiť plagáty, na kto-
rých stálo: „Pomôžte vytlačiť indexové fondy. Indexové 
fondy sú neamerické.“

Apel na investorov stál na argumente, na ktorom 
vyrastali celé generácie Američanov – ak budete tvrdo
pracovať, budete sa mať lepšie ako priemer. Inves-
tovanie do indexových fondov nie je ekvivalentom 
tvrdej práce a dosahovania nadpriemerných výsledkov, 
je to akceptácia priemernosti.

Po desaťročí na nule

Jack Bogle však nie je podobnými atakmi 
znechutený. Čaká rok, potom ďalší, a ešte 
ďalší. Po desiatich rokoch existencie má 
prvý indexový fond na svete nulový podiel 
na aktívach, ktoré investori zverili do 
správy profesionálnych finančníkov. Bez 
zaokrúhlenia: 0,4 %.

Výhody lacného spôsobu investo-
vania začali investori masívne 
objavovať až v 90. rokoch minulého 
storočia. Druhý boom prišiel po 

poslednej finančnej kríze, ktorá kul-
minovala pred desiatimi rokmi. Práve 

kríza mohla byť jedinečnou príležitosťou 
manažérov fondov ukázať svoju prezieravosť a uchrá-
niť klientov pred veľkými stratami. Prevažná väčšina 
fondov však bola po kríze zdecimovaná rovnako ako 
akciové indexy. A vo viacerých prípadoch ešte viac.

Popularita indexových fondov stále prudko rastie. 
V USA sa objem aktív, ktoré kolíšu podľa vývoja 
niektorého z burzových indexov, v tomto roku už 
vyrovnal objemu majetku v aktívne spravovaných 
fondoch. Historický míľnik pre revolúciu, ktorá by bez 
vytrvalosti jedného muža nemusela existovať. 
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idEálnE invESTiČné miERy? 40 : 30 : 20 : 10

Čo má spoločné zdravá životospráva s optimálne nasta-
veným portfóliom?

Ak rešpektujete zásady správneho stravovania a doprajete 
si pravidelný pohyb, môže to zásadným spôsobom 
ovplyvniť kvalitu vášho života. Nemusíte mať expertné 
znalosti v oblasti výživy, ani dokonale poznať anatómiu 
ľudského tela. Rovnaká logika platí aj pri investovaní. 
Aj bez dôkladných znalostí fungovania finančných trhov 
môžete svoje portfólio nastaviť rozumne. Tak aby ste
v dobrých časoch solídne zhodnotili úspory a v zlých sa 
ochránili pred katastrofálnymi stratami.

Ako na to? Stručný návod znie: dodržujte ideálne 
investičné miery.

Podobne ako neexistuje jedna optimálna životospráva 

pre každého, ani ideálne investičné miery nie sú uni-
verzálnym receptom pre všetkých investorov. Sú navrh-
nuté tak, aby rešpektovali mieru rizika pre väčšinu 
investorov, ktorí si môžu dovoliť nechať pracovať svoje 
peniaze nasledujúcich 10 rokov. Môžu správne nas-
merovať aj ľudí, ktorých investičný horizont je podstatne 
dlhší, no nie sú ochotní akceptovať výkyvy trhov, ak by 
všetky svoje úspory (alebo ich podstatnú časť) investovali 
výlučne do akcií.

Ideálne investičné miery obsahujú dve poistky. Jednu pre 
prípad, že akciové trhy budú – rovnako ako v minulosti – 
zdrojom solídnych výnosov v dlhšom časovom období. 
Druhú poistku investori ocenia, ak finančné trhy v bu-
dúcnosti pripravia investorom krušné časy. Tie by ne-
mali byť vnímané ako hrozba, ale príležitosť výhodne 
investovať za výpredajové ceny. Práve preto je súčasťou 
ideálnych investičných mier aj hotovosť.

predstavujú investíciu do existenčne nevyhnutnej 
potreby ľudí aj firiem. Jedni potrebujú pre svoj život 
strechu nad hlavou, druhí priestor pre svoj biznis. 

nie je investíciou do konkrétneho finančného aktíva, 
ale do jedinečnej príležitosti. Jej výhodou je, že po-
skytuje benefit spokojnosti bez ohľadu na to, či ju 
investori reálne využijú alebo nie. Ak nie, jediným 
dôvodom môžu byť neustále rastúce ceny ostatných 
zložiek portfólia. V opačnom prípade dostanú 
investori možnosť nakupovať za výpredajové ce-
ny. Takéto momenty menia akúkoľvek krízu na prí-
ležitosť.

sú dlhodobo najvýnosnejším finančným nástrojom, 
jedným z mála, ktorý je schopný nielen ochrániť 
investované úspory pred infláciou, ale ich aj reálne 
zhodnotiť.

ponúkajú menší potenciál výnosu než akcie, výkyvy 
ich cien však nie sú natoľko výrazné ako pri akciách. 
Práve pre túto svoju charakteristiku sú vhodnou 
investíciou, ktorá dokáže ochrániť portfólio pred 
výraznejšími zmenami.

Čo sa skrýva
za jednotlivými aktívami?

Akcie

Dlhopisy

Nehnuteľnosti

Hotovosť
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