
“

InvestNews
SPRIEVODCA SVETOM INVESTÍCIÍ

N E W S L E T T E R  S P O L O Č N O S T I  P A R T N E R S  I N V E S T M E N T S

november
2019

1. ročník

www.partnersinvestments.sk

Využívať daňové zákony vo svoj 
prospech bolo na Slovensku 
dlhé roky synonymom svojského 
prekrúcania paragrafov, neraz za 
hranicou zákona. Väčšina ľudí sa 
o to ani nemusela snažiť – paragra-
fové žonglérstvo nebolo ich privilé-
giom. Vysloviť vetu „Daňová legis-
latíva praje tým, ktorí sa k svojim 
peniazom správajú zodpovedne“ 
by bolo ešte pred pár rokmi profe-
sionálnou diskreditáciou.

Dnes to už, našťastie, neplatí. I keď 
možno daňovým zákonom vytknúť 
viacero vecí, platí, že sú naklonené 
každému, kto investuje svoje penia-
ze s rozumom. Investovanie totiž 
nie je len o hľadaní ideálnych výno-
sov, akceptovateľnej miery rizika, 
ale i o daňovom režime. Ten slo-
venský favorizuje finančné produk-
ty, ktoré sú dlhodobo výnosnejšie 
než porovnateľné podielové fondy 
a stoja pritom len zlomok toho, čo 
si podielové fondy pýtajú za svoju 
správu.

To, že dlhodobé investovanie pro-
stredníctvom ETF znamená nulo-
vú daňovú povinnosť bez ohľadu 
na to, či budete investovať ďalšie 
tri roky alebo tri desaťročia, je 
dobrou správou pre tých, ktorí sa 
začínajú správať rozumne až te-
raz. Tí, ktorí sa k svojim peniazom 
a investíciám postavili zodpovedne 
už dávno a začali investovať pro-
stredníctvom podielových fondov, 
sa môžu cítiť ukrivdení. Na nich si 
totiž dane počkajú, aj o tri roky, aj 
o tri desaťročia.

Rozčuľovať sa nad dvojakým da-
ňovým metrom by však bolo zby-
točné plytvanie emóciami. Vý-
hoda dlhodobého investovania 
prostredníctvom ETF nie je len 
v mimoriadne priaznivom daňo-
vom režime. Aj keby zákon o dani 
z príjmov neobsahoval vetu, vďaka 
ktorej nemusia investori v ETF 
platiť žiadne dane, stále by ve-
rejne obchodované fondy boli 
pred tradičnou konkuren-
ciou vo výhode. Využite ju 
vo svoj prospech.

Michal NALEVANKO
riaditeľ analytickej spoločnosti
The Benchmark
Research & Consultancy
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Výhodu máte. Využijete ju?



Sú rýchlejšie a efektívnejšie ako ľudia. Aj preto už 
počítače spravujú viac peňazí než aktívni investiční 
manažéri.

Ešte pred pár rokmi to bola otvorená otázka bez 
jednoznačnej odpovede: Je úspešné investovanie 
vecou vrodeného talentu, alebo zručnosťou, ktorú 
sa môže naučiť ktokoľvek? Snaha získať odpoveď na 
ňu otvorila dvere k jednému z najprovokatívnejších 
experimentov na finančných trhoch.

Pokus bol v skutočnosti stávkou dvoch úspešných 
obchodníkov s matematickým vzdelaním – Williama 
Eckhardta a Richarda Dennisa. Ak by sa ukázalo, 
že pravidlá úspechu na burzovom parkete je možné 
naučiť kohokoľvek, otázka vrodeného talentu by sa 
stala irelevantnou. V prvej polovici 80. rokov minulého 
storočia tak na základe inzerátu v novinách vznikla 
skupinka 23 ľudí, ktorí začali reálne investovať už po 
dvojtýždňovom školení. Výsledok bol presvedčivý: 
20 z nich skutočne obstálo a stali sa špičkovými 
burzovými obchodníkmi.

Korytnačky, ako skupinu nazval ich mentor R. Dennis, 
sa stali dôkazom toho, že úspech na finančných trhoch 
nie je privilégiom žiadnej vrodenej danosti ani talentu. 

Experiment spred 35 rokov nedal len jednoznačnú 
odpoveď na pôvodnú otázku, ale stal sa rozbuškou 
revolúcie vo financiách, ktorá trvá dodnes. Ak možno 
úspešné investovanie zúžiť na pravidlá a tie naučiť 
kohokoľvek, potom je možné naprogramovať ich aj 
do počítačov a ponechať ich obchodovať a investovať 
namiesto ľudí.

Evolučný míľnik

Revolúcia, ktorá na finančných trhoch nahradila ľudí 
tichými strojmi, dosiahla tento rok epochálny triumf. 
Objem peňazí v správe fondov, ktoré riadia počítače, 
po prvýkrát prekonal množstvo majetku riadeného na 
základe úsudku ľudí – analytikov, finančných expertov 
a portfólio manažérov. Pod dosiahnutie historického 
míľnika sa podpísal predovšetkým nárast popularity 
tzv. verejne obchodovateľných fondov (ETFs) po 
vypuknutí globálnej finančnej krízy. ETFs existovali 
i pred ňou, no hoci investori vedeli o výhodách, ktoré 
boli s nimi spojené (predovšetkým nízke poplatky), 
verili aktívne riadeným fondom. Ich správcovia ich 
roky presviedčali, že správnym výberom akcií (alebo 
iných investícií) dokážu dosiahnuť vyššie výnosy ako 
index a že keď príde k poklesu na trhu, investorov 
vo fondoch riadených expertmi budú poklesy bolieť 

triumf finančných strojoV
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menej. Globálna kríza však ukázala, že podobné 
tvrdenia sú len marketingovým trikom. Keď začali trhy 
klesať, nadol šli všetci, i aktívne riadené fondy.

Pasívne fondy, ktoré s minimálnymi nákladmi 
sledujú zvolený trhový index, nie sú pre počítače 
veľkou výzvou. S kozmetickými úpravami využívajú 
algoritmus, s ktorým prišiel už v roku 1975 Jack 
Bogle, keď založil spoločnosť Vanguard, ktorá 
prišla s prvým indexovým fondom na svete. 
V 80. a 90. rokoch minulého storočia prišla ďalšia fáza 
finančno-robotickej evolúcie: kvantitatívne riadené 
hedžové fondy a verejne obchodovateľné fondy. Hoci 
ETFs sa často používajú ako synonymum pre indexový 
fond, časť z nich používa sofistikovanejšie stratégie. 
Ich výpočtové strediská denne prečesávajú nové 
a nové dáta, aby testovali stratégie, ktoré ich manažéri 
považujú za sľubné. Ako by sa darilo portfóliám, ktoré 
by investovali len do akcií s najnižším pomerom medzi 
cenou a výnosom? Alebo do tých, ktoré vyplácajú 
najvyššie dividendy? Ešte pred pár rokmi by takéto 
odpovede dokázalo nájsť len pár ľudí na svete. Dnes 
ich môže mať každý.

Nepochopiteľné ťahy

Takýto posun vo využívaní sily moderných počítačov 
môže vyzerať ohromujúco, stále však ide o prácu, 
ktorú by zvládol i človek (i keď neporovnateľne 
pomalšie). Ľudský faktor je nevyhnutný na definíciu 
stratégie, úloha počítačov je len ukázať, či navrhnutý 
prístup má pridanú hodnotu. Čoraz viac kvantitatívne 
riadených fondov preto posúva autonómnosť strojov 
na ešte vyššiu úroveň. S nápadmi na stratégie už 
neprichádzajú manažéri fondov, ale počítače vybavené 
umelou inteligenciou a schopnosťou učiť sa.

Šancu pochopiť túto fázu finančno-robotickej 
evolúcie ponúka šachová analógia. Keď v roku 1997 
porazil úradujúceho majstra sveta Garriho Kasparova 
superpočítač Deep Blue, jeho víťazstvo sa považovalo 
za triumf strojov nad človekom. Nebolo to však 
celkom tak. Deep Blue hral podľa pravidiel, ktoré doň 
vložili ľudia. Jeho štýl hry bol „ľudský“, počítač akurát 
zvládal efektívnejšie analyzovať každú hernú situáciu.

O dve desaťročia neskôr, v roku 2017, prišla spoločnosť 
Google s AlphaZero, počítačom, do ktorého ľudia 
vložili len základné pravidlá hry a nechali ho, aby sa 
hru naučil sám. Už po štvorhodinovom tréningu 
bol schopný zdolať Stockfish, modernú verziu 

superpočítača Deep Blue, ktorý bol „vyučený“ ľuďmi. 
Ich súboj bol miestami nepochopiteľný. AlphaZero 
napríklad uprostred hry obetoval strelca, čo by na jeho 
mieste neurobil žiadny šachista. Až oveľa neskôr sa 
ukázalo, že týmto krokom získal strategickú výhodu, 
ktorú nik nevidel.

Späť do sveta financií – prevažná väčšina kvantitatívne 
riadených fondov na najvyššom stupni finančno- 
-robotickej evolúcie patrí buď do kategórie Stockfish 
(používajú stratégie, ktoré ich naučili ľudia), alebo 
AlphaZero (stratégie si tvoria samy). Je to konečná 
fáza vývoja?

To dnes nedokáže povedať nik. Investovanie nie 
je šachovou partiou, ktorá má identické pravidlá 
bez ohľadu na to, kto hrá s bielymi a kto s čiernymi 
figúrkami. Trhy sa menia, pretože sa menia i jeho 
účastníci. To, čo v jednom období fungovalo, nie 
je garanciou trvalého úspechu. Stačí sa pozrieť na 
pravidlá, podľa ktorých zarobili milióny Korytnačky. 
Dlhé roky boli starostlivo stráženým tajomstvom. 
Dnes ich za pár sekúnd vygoogluje každý. Už dávno 
však nefungujú tak dobre ako pred 30 rokmi.



Bis: doping s nízkymi sadzBami
nie je Bez rizík
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Centrálne banky po celom svete nalievajú do 
ekonomík bilióny dolárov, aby pomohli naštartovať 
hospodársky rast. Deformuje to finančné trhy, 
varuje BIS.

O tzv. repo obchodoch sa v médiách bežne 
nedočítate. Hoci sú pre fungovanie finančného 
systému mimoriadne dôležité, len málokto im venuje 
pozornosť. V septembri tohto roka tomu však tak 
nebolo.

Cena za jednodňové repo obchody (viac informácií 
o nich nájdete v infoboxe) vystrelila 12. septembra na 
úroveň 10 %. K zemetraseniu na americkom peňažnom 
trhu došlo v čase, keď oficiálna repo sadzba centrálnej 
banky predstavovala 2,25 % a o dva dni neskôr bola 
znížená na 2 %.

To, čo sa v polovici septembra udialo na peňažnom 
trhu v USA, nebola náhoda. Vyplýva to z analýzy, 
ktorú zverejnila bazilejská Banka pre medzinárodné 
zúčtovanie (BIS – Bank for International Settlements). 
Katapultácia repo sadzby je podľa nej len jedným 
z negatívnych vedľajších účinkov neortodoxnej meno-
vej politiky viacerých centrálnych bánk. Tej, ktorú 
finanční experti nazývajú „kvantitatívne uvoľňovanie“.

REPO OBCHODY ETF FONDOV

Repo obchod je alternatívny spôsob poskytnu-
tia krátkodobej finančnej pôžičky medzi dvoma 
inštitúciami.

Inštitúcia, ktorá si chce požičať peniaze, predá 
kvalitné cenné papiere investorovi a zároveň sa 
zaviaže odkúpiť ich späť vo vopred dohodnutom 
termíne (často už na druhý deň) za dohodnutú 
sumu.

Rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou 
závisí od tzv. repo sadzby, ktorú určuje centrálna 
banka. 

Repo obchody sú existenčne dôležité pre fun-
govanie bánk, ktoré si v prípade potreby môžu 
doplniť chýbajúce finančné zdroje v ostatných 
bánkách (na peňažnom trhu) alebo v centrálnej 
banke.

>

>

>

>

Graf: Vývoj jednodňovej sadzby na americkom peňažnom trhu a repo sadzba centrálnej banky.
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Manipulácia s trhmi povedie 
ku koncentrácii

Za posledných desať rokov napumpovali centrálni 
bankári do svetovej ekonomiky bilióny dolárov, eur 
a jenov v snahe oživiť hospodársky rast. Aktívne 
kupujú najmä dlhopisy – štátne i súkromné –, aby 
stiahli nadol dlhodobé úrokové sadzby. Vo viacerých 
prípadoch je takáto filozofia stále aktuálna – Európska 
centrálna banka (ECB) len pred niekoľkými týždňami 
reštartovala svoj program pravidelných nákupov 
dlhopisov. V Japonsku to centrálni bankári robia už 
desaťročia.

Z pohľadu BIS, ktorá funguje ako „centrálna banka 
centrálnych bánk“, nie je takýto recept na prosperitu 
bez škodlivých vedľajších účinkov. To, že bankári 
prichádzajú na dlhopisové trhy s nákupným apetítom, 
zužuje priestor pre ostatných investorov, negatívne 
ovplyvňuje likviditu v niektorých segmentoch 
finančného trhu a v konečnom dôsledku vedie k tomu, 
že časť účastníkov ich musí vplyvom týchto zmien 
opustiť. „Nižší objem obchodov a menšia volatilita, 
užšie spready na dlhopisoch (spread je rozdiel vo 

výnosoch dvoch porovnateľných dlhopisov, pozn. 
red.) a sploštená výnosová krivka znižujú atraktivitu 
investovania a obchodovania na trhoch s dlhopismi,“ 
varuje BIS. Sú to podľa nej dostatočné dôvody na to, 
aby niektoré finančné inštitúcie z tohto trhu odišli. 
Výsledok? Trh koncentrovaný v rukách niekoľkých 
málo hráčov.

Prílišná koncentrácia na dlhopisovom trhu zatiaľ 
nemusí nikomu prekážať, no môže sa ukázať ako 
problém v čase, keď centrálne banky budú chcieť 
dlhové cenné papiere predávať. Extrémnym príkladom 
je Japonsko, kde tamojšia centrálna banka vlastní viac 
ako 40 % všetkých vydaných dlhopisov. V eurozóne 
sa tento pomer blíži k 30 %, relatívne najnižší (okolo 
20 %) je v USA.

Argumenty BIS sú logické a opodstatnené, no je málo 
pravdepodobné, že centrálni bankári na ne budú brať 
zreteľ. Analýza bazilejskej banky pripúšťa, že vedľajšie 
negatívne účinky kvantitatívneho uvoľňovania zatiaľ 
len zriedkavo vyvolali také zmeny na finančných 
trhoch, ktoré by mali priamy vplyv na výkon menovej 
politiky. Ukazuje však, že menový doping centrálnych 
bánk môže ešte priniesť viaceré prekvapenia.



Predstavte si, že čím dlhšie by ste pracovali, tým vyššie 
dane by ste platili. Frustrujúca myšlienka? Mnohých 
Slovákov sa však týka, hoci si to sami neuvedomujú.

Rastúce daňové zaťaženie nevidia na svojich výplatných 
páskach, ale neujdú mu, ak investujú prostredníctvom 
klasických podielových fondov. Je pritom jedno, či 
svoje peniaze majú uložené v konzervatívnych fondoch 
alebo sú ochotní riskovať viac v akciových fondoch. 
Z pohľadu slovenskej legislatívy nie je v otázke 
zdaňovania medzi nimi žiadny rozdiel.

Čím dlhšie, tým vyššie

Modelový príklad: jednorazová investícia 20 000 eur 
do fondu s priemerným ročným výnosom 5 %. Po prvom 
roku investovania predstavuje výnos pred zdanením 
1 000 eur. Ak sa investor rozhodne zinkasovať svoj 
zisk (a tým skončiť s investovaním), zdaniť musí všetok 

zisk prevyšujúci sumu 500 eur. Na daniach tak zaplatí 
19 % z rozdielu medzi jeho ziskom a uvedenou sumou, 
t. j. 95 eur (0,19 x [1 000 – 500]). Po zohľadnení 
jeho výnosu pred zdanením (1 000 eur) a výšky dane 
(95 eur) predstavuje skutočné daňové zaťaženie 9,5 %.

Stačí však predĺžiť investičný horizont o jediný rok 
a úroveň skutočného daňového zaťaženia prudko 
poskočí. Po dvoch rokoch už jeho výnos pred zdanením 
predstavuje 2 050 eur a daňová povinnosť 294,50 eura 
(0,19 x [2 050 – 500]). Jednoduché porovnanie výšky 
dane a dosiahnutého zisku pred zdanením už ukáže 
skutočné daňové zaťaženie na úrovni 14,37 %.

S pribúdajúcimi rokmi investovania v podielovom 
fonde narastá aj tento ukazovateľ, i keď miernejšie 
ako medzi prvým a druhým rokom. Po piatich rokoch 
predstavuje už 17,28 %, po desiatich 18,24 % a po 30 
rokoch je už tesne pod 19 % hranicou.

www.partnersinvestments.sk

dane pri inVestoVaní cez etf? samé nuly

Ako rastie skutočné daňové zaťaženie pri investovaní v podielových fondoch?*

* Modelový prepočet predpokladá jednorazovú investíciu 20 000 eur, ročný výnos 5 % a daňovú sadzbu 19 %. 
Vo výpočte je zohľadnený nárok na zníženie daňového základu o 500 eur.

Počet rokov Výnos pred zdanením
Výška daňovej 

povinnosti
Skutočné daňové 

zaťaženie

1 1 000 € 95 € 9,50 %

2 2 050 € 295 € 14,37 %

5 5 526 € 955 € 17,28 %

10 12 578 € 2 295 € 18,24 %

20 33 066 € 6 188 € 18,71 %

30 66 439 € 12 528 € 18,86 %
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Z pohľadu daní však nie je investícia ako investícia. Kým 
investori v podielových fondoch sa môžu spoľahnúť 
na to, že svoje zisky budú musieť zdaniť rovnako bez 
ohľadu na to, či s investovaním skončia v tomto roku 
alebo o 20 rokov, daňová legislatíva umožňuje aj 
vyhnúť sa daňovým povinnostiam úplne. Nástrojom, 
ktorý dokáže znížiť výšku daní na nulu (a zvýšiť tak 
celkový výnos z investície), je ustanovenie § 9 zákona 
o dani z príjmov, podľa ktorého je od dane oslobodený 
príjem „z predaja cenných papierov (…) prijatých 
na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na 
obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba 
medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden 
rok“.

Pre individuálnych investorov je dôležité, že uvedená 
charakteristika platí pre moderný hybrid podielových 
fondov a akcií – verejne obchodované fondy (ETF), do 
ktorých majú možnosť investovať klienti spoločnosti 
PARTNERS INVESTMENTS. S klasickými podielovými 
fondmi majú ETF spoločné rozdelenie rizika do 
viacerých investícií (napr. ETF kopírujúce index S&P 
500 je v podstate investícia rozdelená do viac ako 
500 najväčších firiem obchodovaných na amerických 
trhoch). S akciami spája ETF ľahkosť, s akou ich 
možno kupovať alebo predávať. Pri investovaní 
prostredníctvom ETF neexistuje riziko, ktoré je 
spojené napríklad s investíciou do realitných fondov, 
ktoré môžu na rok obmedziť výplatu podielov, ak to 
správca fondu uzná za vhodné.

A ako by pri investícii prostredníctvom ETF vyzerala 
tabuľka so skutočným daňovým zaťažením, ktorá bola 
použitá pri podielových fondoch? Veľmi podobne. Až 
na to, že stĺpce Výška daňovej povinnosti a Skutočné 
daňové zaťaženie by boli odhora nadol vyplnené 
nulami. 
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ponuka pre každého inVestora

Pre správne investovanie neexistuje jednotný recept, univerzálne platný pre každého. Rozhodnúť sa 
korektne znamená predovšetkým poznať seba, svoje potreby a možnosti.

S investovaním je vždy spojené riziko, to však 
neznamená, že investovať je riskantné rozhodnutie. 
Platí to bez ohľadu na to, či váš investičný horizont 
predstavuje päť rokov alebo si investovaním chcete 
zabezpečiť dôchodok vzdialený 30 – 40 rokov. 
Nevyhnutná podmienka je len jedna: musíte vedieť, 
akú mieru rizika dokážete bez problémov akceptovať.

Primárnym cieľom každej investičnej stratégie v port- 

fóliu spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS 
je ochrana investícií. Nech sa už rozhodnete 
pre ktorúkoľvek, vaše úspory budú investované 
do indexových fondov pokrývajúcich akciové aj 
dlhopisové trhy. Konkrétny pomer medzi týmito 
triedami aktív bude závisieť primárne od troch 
faktorov – od vašej tolerancie k riziku, investičného 
horizontu a od toho, či bude vaša investícia 
jednorazová alebo pravidelná.



www.partnersinvestments.sk

PREČO SA LÍŠIA STRATÉGIE PRE 
JEDNORAZOVÉ A PRAVIDELNÉ 
INVESTÍCIE?

Pri jednorazovom investovaní je pre budúci vývoj 

portfólia dôležité načasovanie investície. To, ako 

sa bude finančným trhom dariť v nasledujúcich 

mesiacoch a rokoch, nevie nik. Správne nastavená 

stratégia pre jednorazové investície musí počítať aj 

s rizikom, že na trhoch dôjde aj k poklesom, preto 

musí byť opatrnejšia (konzervatívnejšia) ako pri 

pravidelných investíciách.

Pre pravidelné investovanie nie sú pohyby trhov 

a vhodné načasovanie až také dôležité. Výkyvy na 

trhoch sa „zmierňujú“ každou jednou investíciou, 

preto tieto stratégie dovoľujú vyššie zastúpenie ak-

ciových investícií, ktoré sú v dlhodobom horizonte 

najvýnosnejšie.

Každá investičná stratégia v ponuke 
PARTNERS INVESTMENTS otvára 
dvere na svetové akciové a dlhopisové 
trhy. Čo to znamená?

V akciovej zložke portfólia sú zastúpené všetky 
významné regióny, ktoré určujú trendy na globálnych 
trhoch. Klientske úspory tak budú investované do 
spoločností, ktoré sa obchodujú na amerických 
burzách, na trhoch západnej Európy a Japonska. Pre 
skutočnú globálnu diverzifikáciu sú súčasťou portfólií 
aj nízkonákladové indexové fondy, ktoré pokrývajú 
akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín. Tie poskytujú 
významný diverzifikačný efekt a prispievajú k zníženiu 
volatility akciových investícií.

Filozofie pokrytia ekonomicky vyspelých aj rozvíja-
júcich sa krajín sa drží aj dlhopisová zložka portfólií. 
V prípade USA a krajín západnej Európy ju tvoria 
výlučne korporátne dlhopisy – tie najbezpečnejšie 
(štátne) totiž ponúkajú buď minimálny výnos, alebo 
s istotou straty v dôsledku záporných úrokových 
sadzieb. Štátne dlhopisy, resp. dlhopisy štátom 
ovládaných inštitúcií sú tak v dlhopisovej zložke 
reprezentované len v prípade rozvíjajúcich sa krajín.
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Na lepšiu orientáciu v rizikovosti 
jednotlivých investičných stratégií 
je vhodné rozumieť ukazovateľu 
VaR (Value at Risk). Metrika VaR 
v jednoduchosti hovorí, o koľko 
percent môže konkrétna straté-
gia poklesnúť v danom roku pri 
danej miere pravdepodobnosti. 
Pri výpočtoch jednotlivých hod-
nôt ukazovateľa VaR spoločnosť 
PARTNERS INVESTMENTS po-
užila pravdepodobnosť 99 %. Ak 
je napríklad vyvážená stratégia 
pre jednorazovú investíciu VaR 
na úrovni 13,1 %, znamená to, že 
s pravdepodobnosťou 99 % ne-
poklesne hodnota tejto stratégie 
o uvedené percento. Pri opatrnej-
ších stratégiách je hodnota VaR 
nižšia, dosahuje jednociferné per-
cento, pri dynamickejších, v kto-
rých majú akcie vyššie zastúpenie, 
je i toto percento vyššie.

Stratégia Akciová zložka Dlhopisová VaR

Konzervatívna 20 % 80 % 7,5 %

Vyvážená 50 % 50 % 13,1 %

Dynamická 75 % 25 % 17,07 %

Stratégia Akciová zložka Dlhopisová VaR

Konzervatívna 30 % 70 % 6,6 %

Vyvážená 60 % 40 % 10,1 %

Dynamická 85 % 15 % 13,2 %

Jednorazové investície

Pravidelné investície
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10 dôVodoV, prečo inVestoVať cez etf

Prostredníctvom ETF fondov je možné inves-
tovať do rôznych aktív. Zloženie portfólia sa 
preto dá prispôsobiť potrebám a požiadav-
kám klienta presne podľa jeho rizikového pro-
filu aj investičného horizontu. Primárne hovo-
ríme o akciových a dlhopisových ETF. 

Investovanie pomocou ETF fondov je výhod-
nejším variantom v porovnaní s nákupom 
podielových fondov, pretože vďaka všetkým 
svojim výhodám umožňuje dosahovanie vyš-
ších výnosov. V minulom roku nedokázalo 
prekonať výnos indexu S&P 500  až 64,5 % ak-
tívne riadených fondov zameraných na akcie 
veľkých firiem. V dlhšom časovom horizonte 
je zaostávanie podielových fondov ešte výraz-
nejšie: za posledných desať rokov zaostalo za 
indexom 85,1 % všetkých relevantných fon-
dov, za posledných 15 rokov až 91,6 % z nich.

Naše ETF fondy sa snažia výkonnosťou čo 
najviac priblížiť vývoju finančných trhov. Ko-
pírujú zloženie najväčších indexov a tak mini-
malizujú ľudský faktor. 

Vyberali sme z tisícov ETF dostupných na trhu. 
Z nich sme vyskladali investičné stratégie, kto-
ré pravidelne vyhodnocujeme a udržiavame 
počas celej platnosti zmluvy s klientom. 

Naše poplatky sú transparentné. Cieľom je 
poskytnúť našim klientom vysokú kvalitu, do-
stupnosť a špičkový servis za vysoko konku-
renčných cenových podmienok. 

Naším cieľom je v prvom rade riadiť riziko 
a spoliehať sa na dlhodobé trendy, ktoré na 
finančnom trhu spoľahlivo fungujú. Aj preto 
pri výbere ETF zohľadňujeme dvadsať dôle-
žitých faktorov (veľkosť, likvidita, výkonnosť, 
náklady, daňový domicil a pod.) tak, aby bolo 
minimalizované riziko z investovania a zabez-
pečená čo najvyššia ochrana investícií.

Jednou z výhod investovania do ETF je aj sku-
točnosť, že slovenské právo umožňuje oslo-
bodiť investorov od zdanenia výnosov z in-
vestícií do ETF fondov. Investor, ktorý do ETF 
investuje na obdobie najmenej jedného roka, 
neplatí zo zisku žiadne dane.

Mimoriadne dôležitý faktor pri výbere vhod-
ných ETF fondov je ich likvidita, vďaka ktorej 
má klient kedykoľvek neobmedzený prístup 
k svojim investovaným peniazom.

ETF fondy sa obchodujú na svetových bur-
zách, preto je ich cena absolútne transpa-
rentná.

K svojim investíciám získa investor online prí-
stup – prostredníctvom webovej stránky má 
o nich vždy aktuálny prehľad.

1 index S&P 500 –  akciový index zahŕňajúci akcie 
 500 najväčších podnikov v USA 
 obchodovaných na burze 

1
Široká ponuka

6
Ochrana investície je prvoradá

7
Nulové dane

8
Vysoká likvidita

9
Transparentná cena

10
Neobmedzený prístup

2
Vyššie výnosy

3
Minimalizácia ľudského faktora

4
Portfólio manažment počas platnosti zmluvy

5
Transparentné poplatky



www.partnersinvestments.sk


