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Vážení klienti,

Vážení klienti,

rok 2019 sa pomaly, ale isto blíži k svojmu záveru. Pri našich
spoločných stretnutiach ho väčšina z vás hodnotila ako náročný, ale úspešný. Uvedená charakteristika je výstižná aj pre
privátne bankovníctvo Tatra banky. Našou snahou v tomto
roku bolo zvýšiť kvalitu investičného poradenstva, ponúknuť
dokonalý prehľad o hodnote, vývoji vášho portfólia, meranie
výkonnosti jednotlivých produktov, ale aj celého portfólia podľa
všeobecne platných štandardov. Pri pravidelnom prieskume
spokojnosti klientov privátneho bankovníctva ste nám navrhovali umožniť prístup k svojmu investičnému portfóliu prostredníctvom mobilných aplikácií alebo internetbankingu. Keďže
vaše pripomienky a návrhy sú pre nás inšpiráciou a výzvou,
s potešením vám môžem oznámiť, že viditeľnosť investičných
portfólií je realitou. Uvedená služba vám umožní nielen statický pohľad, ale aj možnosť kombinácie pohľadov napríklad
podľa obdobia, rizika, meny. Verím, že aj týmto prispievame
k zvyšovaniu vašej spokojnosti, ktorá je pre nás motiváciou do
budúcna.
Pri pohľade na finančné trhy hodnotíme rok 2019 pozitívne.
Aktuálne prostredie nízkych úrokových sadzieb núti investorov
hľadať iné možnosti zhodnotenia ako bežné vklady v bankách.
Tento trend očakávame aj v roku 2020. Je však dôležité nezabúdať na riziko spojené s dosahovaním vysokých výnosov.
Privátne bankovníctvo Tatra banky už niekoľko rokov úspešne
obhajuje pozíciu lídra na Slovensku. Aj v roku 2019 EMEA,
Global Finance a PWM/The Banker vyhlásili privátne bankovníctvo Tatra banky za najlepšie na Slovensku. S blížiacim
sa koncom roka mi dovoľte poďakovať kolektívu privátneho
bankovníctva a vám, našim klientom. Tieto ocenenia sú spoločným úspechom nás všetkých. Prajem vám príjemné prežitie
nastávajúcich sviatkov v kruhu svojich najbližších s pokojom
a láskou.

v poslednom období sa pomerne často stretávam s otázkou,
či a kedy príde kríza. Preto som veľmi rada, že toto vydanie
je venované práve tejto téme. Máme za sebou relatívne dlhé
obdobie dobrých ekonomických časov, preto je táto otázka
celkom logická. Je ťažké nájsť konkrétnu odpoveď, no s určitosťou viem povedať, že sme omnoho lepšie pripravení, ako to
bolo pri posledných krízach.
Máme jednu z najväčších inovácií, a to digitálny wealth management. Je to unikátny finančný nástroj na správu majetku,
ktorý dokáže zreálniť pohľad na vaše portfólio, dôsledne kontrolovať riziko a naplniť výnosové očakávania pri vami akceptovanej miere rizika. Rovnako som presvedčená, že sú lepšie
pripravení aj naši portfólio manažéri, ktorí pre vás starostlivo
pripravujú a riadia tie najkvalitnejšie riešenia, ktoré chránia
váš majetok.
Obdobia korekcií a turbulencií sú prirodzenou súčasťou finančných trhov. Dôležité je vedieť správne a včas reagovať,
byť pripravení a využívať príležitosti, ktoré nám trh ponúka.
Som hrdá, že som súčasťou tímu privátneho bankovníctva
a že sa aj ja môžem podieľať na vašich úspechoch. Prajem
vám príjemné čítanie a úspešný záver roka 2019.

Marek Neckár
riaditeľ odboru privátneho bankovníctva
Tatra banky, a.s.
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Priemysel
už našiel svoje dno

Darina Olejar Frandoferová
privátny bankár – senior
Tatra banky, a.s.

Zdá sa, že pokles nemeckého
priemyslu, ktorý sa začal ešte
v lete roku 2018, našiel svoje
dno. Je to silné tvrdenie, no
máme dobré dôvody veriť, že
tentoraz je to už naozaj.
V polovici roku 2018 začal postupne klesať predstihový indikátor výkonu (PMI) nemeckého priemyslu. V médiách boli
často zmieňované dva dôvody – absencia emisných testov
nemeckých výrobcov áut a nízka hladina rieky Rýn, no časom sa ukázalo, že dôvody poklesu sú omnoho vážnejšie
a hlbšie. Pokles výkonu priemyslu sa začal prejavovať aj
v iných krajinách a postupne sme videli, že nejde len o špecificky nemecký problém, ale o globálny. Problém majú
Nemecko, štáty eurozóny, USA a aj Čína.
Predstihový indikátor výkonu (PMI, resp. ISM)
v priemysle pre Nemecko, eurozónu a USA
70
výroba rastie

Obchodné vojny spomalili
svetový obchod
Za hlavný dôvod globálnej recesie v priemysle sa udáva obchodná vojna medzi USA a Čínou a v prípade Európy nás
zaťažuje navyše aj brexit. Aby som bol presný, je to neistota
s nimi spojená. Pri obchodnej vojne ide o veľa. USA aj Čína
sú dve kľúčové ekonomiky sveta. Zavedenie ciel, ktoré zásadne ovplyvňujú pohyby tovarov, má preto viditeľný účinok
na svetový obchod. Tweetrové správy o pokroku v rokovaniach striedajú správy o uvalení ďalších ciel alebo zvýšení už
existujúcich na dovoz čínskeho tovaru. V takomto prostredí
sa plánované investície do výstavby či rozširovania nových
tovární nedajú robiť. A ani nerobia, a preto má priemyselná
výroba, ktorá tieto investičné tovary vyrába, problém.
Je nám jasné, že obchodné vojny nebudú mať žiadne zázračné rozuzlenie do termínu amerických prezidentských
volieb, ktoré budú v novembri 2020. No zároveň treba
povedať, že americká ekonomika spomaľuje a eskalácia
obchodných vojen by tento pád urýchlila a prehĺbila. Prezident Trump sa bude uchádzať o znovuzvolenie a zlaté
pravidlo na úspešné znovuzvolenie hovorí, že upadajúca
ekonomika ho výrazne zvykne skomplikovať. Preto predpokladáme, že prezident Trump si v ďalšom roku bude dávať
omnoho väčší pozor na tweety ako v minulom roku a obchodnú vojnu bude viesť len z existujúcich zákopov.
Objem svetového obchodu celkovo (CPB)
a objem kontajnerovej dopravy podľa RWI a ISL

60

(v %)
9
50

10

7

CPB World
Trade Monitor,
medziročne

7
USA

2

dno Nemecka zo septembra

40

eurozóna

1/1/98

1/1/03

Zdroj: Macrobond

3

RWI/ISL
kontajnerová
doprava, 3MA
medziročne

0
-1

výroba klesá
30

5

-2
1/1/08

1/15/13

15/15/19

DE

-5

1/1/13

Zdroj: Macrobond

5/1/15

7/1/17

6/1/19

-4

5

Nekonečný brexit

Registrácie áut v EÚ, Nemecku a vo Veľkej Británii,
medziročný rast
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Ďalším zdrojom neistoty je brexit. Napriek opakovaným posunom termínu odchodu Veľkej Británie z EÚ nie sme ani
dnes múdrejší ohľadne termínu a spôsobu, teda formy ďalšej spolupráce medzi Britániou a EÚ, ako sme tomu boli na
začiatku roka 2019. Jediným svetlým bodom je nový návrh
dohody, ktorý vyjednal premiér B. Johnson. Zdá sa, že táto
dohoda má o niečo lepšiu akceptáciu v parlamente, ako
bola dohoda, ktorú vyjednala bývalá premiérka Mayová. No
predčasné parlamentné voľby vyhlásené na 12. decembra
zmenia všetko. Na odstránenie tejto neistoty by bolo naozaj
žiaduce, aby sa táto sága skončila. Paradoxne, brexitom trpí
najviac asi Nemecko. Vývoz Nemecka do Veľkej Británie tvorí asi 6 % celkového exportu Nemecka a práve vývoz do tejto
krajiny spomalil asi najviac. Preto vyriešenie brexitu naozaj
môže citeľne pomôcť európskym priemyselníkom.

TAM Times

Komentár analytika

Svetový obchod meraný indexom CPB v lete našiel svoje
dno. Tento indikátor publikuje holandský ekonomický inštitút
CPB a zachytáva objem dopravy tovarov po svete. Vidíme,
že už v lete došlo k stabilizácii a predstihové indikátory vo
viacerých krajinách do novembra vykazujú nielen stabilizáciu, no už prvé náznaky veľmi mierneho zlepšenia. Navyše,
kontajnerová doprava, ktorá v prípade priemyselných tovarov
dominuje nad leteckou, sa stále drží medziročne v rastových
hodnotách a aj najnovšie októbrové čísla nemeckých inštitútov RWI a ISL nevykazujú zmiernenie tempa rastu.
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Slovensko dlho odolávalo
V prvej polovici roka 2019 sa zdalo, že Slovensko bude imúnne proti globálnym problémom v priemysle. Medziročný rast
slovenskej priemyselnej výroby bol vysoko v pozitívnych číslach a dlho to vyzeralo tak, že sa stal malý zázrak. Ten sa skončil v júni a ďalšie mesiace len potvrdzovali, že Slovensko je integrálnou súčasťou globálneho výrobného reťazca v dobrom
aj v zlom. Je pravda, že objem výroby „negatívne“ ovplyvnili
rozsiahle rekonštrukcie a modernizácie v sektore spracovania
ropy a chemických výrobkov. Tieto investície sú samozrejme
pozitívnou správou pre dlhodobý výhľad priemyslu. No ani po
ich nábehu sa situácia v slovenskom priemysle nezmenila.
Rast slovenského a nemeckého priemyslu

Investícia
overená časom
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Čo bude s automobilovým
priemyslom?
Vyriešenie otázok obchodnej vojny či brexitu by mohlo pomerne rýchlo naštartovať priemysel. No strednodobý výhľad
európskeho automobilového priemyslu je komplikovanejší.
V prvom rade je to kúpyschopnosť obyvateľov, ktorá už nerastie ako po minulé roky. Druhým aspektom je ekologická
stránka automobilov, ktorá so sprísňujúcimi sa limitmi prináša nevyhnutnosť vyrábať elektromobily. A tu sa dostávame
opäť k už dvakrát spomínanej neistote. Zdá sa, že neistota
v oblasti environmentálnych štandardov, dostupnosti celkovej infraštruktúry pre elektromobily spôsobujú, že Európania
čiastočne odkladajú nákupy automobilov. Ich predaj je pomalší ako rast disponibilných príjmov domácností.
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No v ostatných mesiacoch sa situácia zlepšila a vyzerá to,
že odložené nákupy sa začali realizovať. Najmarkantnejšie
to vidieť práve v Nemecku, kde registrácie áut v októbri 2019
narástli medziročne o 13 %. Naopak, predaje vo Veľkej Británii klesajú (s výnimkou pár mesiacov) už od apríla 2017.

Slovenskí výrobcovia v automobilovom sektore po minulom
roku 2018, keď vyrábali často za dlhodobo udržateľným objemom produkcie, tento rok znormalizovali vyrábaný objem,
a preto sa nič iné ako mierny pokles výroby ani nedal čakať.
No vykázaný pokles výroby v septembri bol aj tak o niečo
vyšší, ako sme čakali.

Čo možno čakať
v roku 2020?
Napriek tomu, že veríme, že svetový priemysel dosiahol svoje
dno, jeho rast nebude ani rýchly, ani jednoznačný. Obchodná vojna medzi USA a Čínou nebude tak skoro ukončená.
Podobne aj diskusia o ďalšom smerovaní automobilového
priemyslu a jeho transformácia na elektro budúcnosť sa neskončia za pár mesiacov. No aj tak má európsky priemysel
namierené v roku 2020 k lepším časom, ako zažil v roku 2019.
Autor je senior ekonomický analytik Tatra banky, a.s.

Ako pri investovaní najlepšie
predpovedať, či bude daný
fond v budúcnosti úspešný?
Jedným z hlavných faktorov,
ktorý nám to napovie, je,
ako sa správal tento fond
v minulosti. Zvládol ťažké
krízy? Zarobil klientom? Má
dlhú a úspešnú históriu?
V marci tohto roku Tatra Asset Management v spolupráci
s Raiffeisen Capital Management uviedol pre klientov privátneho bankovníctva tri nové fondy, ktoré v každom bode
spĺňajú definíciu slova úspešné. Majú dlhú históriu? Áno.
Zvládli náročné obdobia? Áno. Významne zhodnotili peniaze svojich klientov? Jednoznačne. Keď sme v spoločnosti
Tatra Asset Management zvažovali, akými fondmi obohatiť
ponuku fondov pre klientov privátneho bankovníctva Tatra
banky, povedali sme si, že netreba vymýšľať koleso. Zoberme niečo, čo funguje a prinesme to našim podielnikom.

Naši kolegovia v Raiffeisen Capital Management už dlhé
roky spravujú presne ten typ riešenia, ktorý hľadáme. Komplexné riešenia na rôznych úrovniach rizika, kde klient môže
bez obáv zainvestovať hlavnú časť svojich peňazí, a to na obdobie 5 až 12 rokov. To celé zrealizovať formou tzv. Master-feeder štruktúry, kde fond Tatra Asset Management vyzbiera peniaze (feeder fond) a všetko zainvestuje do príslušného
fondu Raiffeisen Capital Management (master fond). Klient
tak získa vynikajúce zahraničné riešenie s benefitmi slovenského domicilu fondu.

3 riešenia pre investorov
O aké riešenia teda ide? Ide o fondy, ktoré investujú do
viacerých tried aktív, od dlhopisov, produktov peňažného
trhu cez akcie až po alternatívne investície, akými sú napr.
komodity.
TAM ponúka tri fondové riešenia TAM-Raiffeisen Sicherheit,
TAM-Raiffeisen Ertrag a TAM-Raiffeisen Wachstum, ktoré
sa vzájomne líšia svojím rizikovým profilom. Zjednodušene
podielom akciovej zložky v portfóliu. Investori si teda môžu
vybrať vhodný variant v závislosti od ich plánovaného investičného horizontu, vzťahu k riziku, teda ich rizikovej tolerancii a očakávaného výnosu. Čím väčší je podiel akciovej
zložky v portfóliu, tým vyššie riziko/volatilita predstavuje
daný variant.
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TAM-Raiffeisen Ertrag
pre investora s priemernou averziou
proti riziku

TAM-Raiffeisen Wachstum
pre investora s nízkou averziou
proti riziku

Viac ako dvadsaťročná história ukazuje, že ich investičná
stratégia sa osvedčila. Od založenia fondov v júni 1998 ich
priemerná ročná výkonnosť predstavuje približne 3,9 % ročne. Fondy prežili globálnu finančnú krízu 2008/2009, eurovú
dlhovú krízu v rokoch 2012 – 2014 alebo turbulencie v roku
2018. Ich úspech ťaží z toho, že ich portfóliá sú spravované
flexibilne, a tým sú dobre pripravené na rôzne globálne ekonomické scenáre.
Tabuľka 1: Výkonnosť master fondov Raiffeisen Capital
Management

RaiffeisenfondsSicherheit
RaiffeisenfondsErtrag
RaiffeisenfondsWachstum

TAM-Raiffeisen Sicherheit

TAM-Raiffeisen Ertrag

TAM-Raiffeisen Wachstum

¢ Peňažné investície

10 %

5%

5%

¢ Dlhopisy

70 %

45 %

20 %

¢ Akcie

20 %

40 %

65 %

0%

10 %

10 %

¢ Alternatívne investície

Diverzifikácia je podstatou
Hlavnou myšlienkou týchto produktov je ponúknuť komplexné riešenie s cieľom maximalizovať výnosy a minimalizovať
riziká. A práve tu hrá kľúčovú úlohu diverzifikácia, teda rozloženie, zainvestovanie portfólia do mnohých tried aktív a mnohých titulov. Všetky tri fondy sú zainvestované po celom svete
do rôznych investičných tried súčasne, ale predovšetkým
do akciových a dlhopisových fondov. Vďaka tomu využívajú
príležitosti všetkých tried aktív, zároveň však aj znášajú riziká
väčších výkyvov týchto tried aktív. Svojou formou predstavujú
tzv. fondy fondov, čo znamená, že investujú aj do jednotlivých
titulov, ale prevažne do subfondov. Každý takýto subfond
zasa investuje do mnohých jednotlivých titulov.
Zoberme si napríklad rok 2017, v ktorom zaznamenali takmer
všetky triedy aktív prírastok hodnoty. V roku 2018 to bolo
presne naopak. V tomto roku zase môžeme pozorovať na
akciových trhoch vysokú volatilitu zapríčinenú aj obchodným
konfliktom medzi USA a Čínou alebo brexitom. Na dlhopisovom trhu sa zase pod tlak dostali výnosy z dlhopisov a diskutuje sa o možnej bubline. Takýto vývoj opäť zdôraznil výhody
širokej, globálnej diverzifikácie a veľmi aktívnej správy fondu.
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Trhové prostredie pravdepodobne aj naďalej zostane zložité
a náchylné na výkyvy. Táto neistota však okrem rizík môže
priniesť aj ďalšie príležitosti. Manažéri fondu sa ich pokúsia
v rámci svojho disciplinovaného investičného procesu so zreteľom na riziká využiť čo najlepšie.

1998 – 2019

k 27. 9. 2019

3,89 % p. a.

8,45 %

4,05 % p. a.

11,26 %

3,82 % p. a.

14,98 %

Aj v tomto roku fondy
dokladujú svoju výnimočnosť
Rok 2018 bol pre väčšinu investorov mimoriadne ťažkým
obdobím. Na trhu nebolo aktíva, ktoré by skončilo v plusovom zhodnotení. Navyše, akciové trhy zakončili rok vo veľmi

negatívnej nálade s najhorším decembrom za ostatné dekády a uprostred 20-percentnej korekcie. Zdalo sa, že rok
2019 tiež neprinesie nič pozitívne. Opak sa však stal pravdou. Akcie sa vrátili do historických maxím a dlhopisové
trhy majú za sebou jedno z najlepších 9-mesačných období
v histórii. Byť správne nastavený so svojím portfóliom v tomto roku bolo náročné a vedieť promptne reagovať na vývoj
rozhodujúce. Kľúčové fondy Raiffeisen Capital Management to zvládli vynikajúco. Veľmi pozitívnou pre fondy bola
alokácia do dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín a ešte lepším
sa ukázal krok s uprednostnením korporátnych dlhopisov
s ratingom BBB-BB pred dlhopismi s vysokými výnosmi (tzv.
high-yield). V neposlednom rade sa do portfólia pridalo aj
niekoľko nových stratégií do dlhopisového portfólia.

TAM Times

TAM Times

TAM-Raiffeisen Sicherheit
pre investora s vyššou averziou
proti riziku

Tieto kroky a výkonnosť v roku 2019 dokladujú flexibilitu
a odvahu potrebnú na prispôsobovanie sa neustále sa meniacim podmienkam na finančných trhoch. Viac ako 20-ročná história je dôkazom, že tieto fondy dokážu zvládnuť rôzne
trhové prostredia vrátane veľkých finančných kríz. Výsledkom je dlhodobé nadpriemerné zhodnotenie a vynikajúce
výsledky aj v celoeurópskom meradle.
Martina Rigatti je produktovým manažérom CEE v Raiffeisen Capital Management.
Michal Májek je členom Predstavenstva Tatra Asset Management zodpovedným za investície.
Prečítajte si, prosím, aj upozornenie č. 1 na str. 54

Špeciálny proces pre výber
subfondov
Fondy TAM-Raiffeisen Sicherheit, TAM-Raiffeisen Ertrag
a TAM-Raiffeisen Wachstum investujú prostredníctvom master fondu predovšetkým do iných fondov. Jednak vlastných,
ale aj fondov tretích strán. Ani jeden fond však nie je do
portfólia vybraný náhodne, ale jeho výber prešiel prísnym
výberovým procesom zohľadňujúcim kvantitatívne a kvalitatívne kritériá. Nimi sú v prvom kroku dĺžka existencie fondu,
výkonnosť a iné významné ukazovatele. V druhom kroku sa
skúma prístup fondu k riziku, profil manažérov fondu, investičný štýl a pod.

Úspešná a dlhá história
Rok 1998 je rokom, v ktorom Rusko deklarovalo štátny
bankrot, Bill Clinton stál pred obžalobou pre aféru so stážistkou, Francúzsko vyhralo svetový šampionát vo futbale
a Bruce Willis s Benom Affleckom zachraňovali svet v „Armagedone“. Microsoft zaviedol nový Windows 98 a Apple
nový iMac. Práve v tomto roku sa Raiffeisen Capital Management rozhodla vytvoriť fondy fondov, ktorých portfólio je
zostavené na báze viacerých tried aktív a vznikli Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Ertrag a Raiffeisenfonds-Wachstum.
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Aj keď práva spoločnosti v španielskych kolóniách boli relatívne skromné, jej reprezentanti nabudzovali investorský
apetít šírením neuveriteľných zvestí o tom, ako sa hory zlata
a striebra povaľujú v Južnej Amerike, pripravené na export
späť do Európy. Spoločnosť tak v roku 1720 úspešne rozpútala špekulatívnu mániu, počas ktorej ceny jej akcií vzrástli zo 128 libier v januári na 175 libier vo februári, 330 libier
v marci a 550 libier v máji. South Sea Company bola schopná udržiavať svoju evaluáciu tak vysoko aj vďaka úverovej
linke, ktorá bola garantovaná jednak osobne anglickým kráľom, a taktiež parlamentom s cieľom obchodnej expanzie.

podfukári nahádzaní do vriec s hadmi a následne hodení do
Temže. Nakoniec sa vec vyriešila civilizovane, majetok majiteľov spoločností bol zabavený a prerozdelený medzi veriteľov. Zostávajúce akcie South Sea Company boli postúpené
Anglickej banke a Východoindickej spoločnosti.

Akcie boli ponúkané zástupu politikov za trhové ceny. Avšak,
títo politici nekupovali tieto akcie v klasickom zmysle slova,
mali totiž opcie na ich spätný odpredaj spoločnosti za lepšiu cenu. Takýto zaručený recept na úspech prilákal nielen
množstvo vládnych zamestnancov, ale dokonca kráľových
ministrov či jeho milenku.

Vývoj akcií South Sea Company v rokoch 1719 – 1722

Jeden by povedal, že podobná lekcia spoločne s Tulipomániou by stačila na to, aby sa ľudstvo poučilo. Toto číslo Private banking Times s jednotlivými opismi kríz však trefne poukazuje na smutný fakt, že investor sa v časoch chamtivosti,
ktorá neraz zachváti celé národy, musí mať vždy na pozore.

Svetové krízy

Svetové krízy

South Sea Bubble,
alebo o tom, ako
vzniklo spojenie
investičná bublina

(v GBP)
1 200
1 000
800

V snahe kontrolovať ich vydala vláda tzv. „Bubble Act“. Ale jej
snaženie bolo neúspešné, pretože ako priama reakcia na obmedzenie konkurencie dosiahli akcie South Sea Company
v júni cenu 890 libier. Toto bolo približne obdobie, keď mánia
zachvátila celú britskú spoločnosť. Zo žobrákov sa prakticky
cez noc stávali boháči, postupne ako ceny akcií astronomicky rástli do závratných výšok.

Text: Tomáš Jurčík

10

South Sea Bubble, alebo
bublina Južného mora, bola
špekulatívna aktivita, ktorá
sa rozvinula začiatkom
18. storočia v Anglicku.
Predstavovala predovšetkým
nekontrolovaný nárast
investícií do akcií South
Sea Company, britskej
medzinárodnej spoločnosti,
ktorá mala udelený monopol
na obchod so španielskymi
kolóniami v Južnej Amerike,
ako následok vojny
o španielske dedičstvo.
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Úspešný príklad South Sea Company sa rozhodli nasledovať
ďalšie spoločnosti, ktoré si vytvárali obchodné spoločenstvá
s pomerne bizarnými špecializáciami. Začali vznikať firmy na
najrôznejšie účely – na import vlašských orechov z Virgínie,
na vylepšenie domových záhrad, na poistenie koní či spoločnosť na zlepšenie umenia robenia mydla. Možno práve
tá posledná spôsobila vznik prezývky týchto spoločností, tzv.
bublín (bubbles).

Zdroj: http://www.thebubblebubble.com/south-sea-bubble/

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
Zdroje:
Carswell, John (1960), The South Sea Bubble, London: Cresset Press
Paul, Helen. (2013) The South Sea Bubble: An Economic History of its Origins
and Consequences Routledge, 176pp.

Celý príbeh sa začal ešte v roku 1711, keď bola South Sea
Company založená Robertom Harleym. Termín „Južné moria“
slúžil vtedy na označenie oblastí, ktoré boli v Latinskej Amerike, alebo s ňou bezprostredne susedili. Harley bol pritom
primárne zodpovedný za to, aby našiel mechanizmus, na základe ktorého by dokázala anglická vláda financovať svoj dlh.
A to sa mu aj podarilo. Základným prostriedkom na to malo
byť vydávanie akcií South Sea Company, ktoré mali pokryť
10 miliónov libier v krátkodobých štátnych obligáciách. Vláda pritom garantovala každoročnú rentu v hodnote 576 534
libier, čo predstavovalo výnos necelých 6 % p. a. Svoje náklady na financovanie tohto štedrého výnosu plánovala pokryť
z ciel, ktoré by boli uvalené na dovážaný tovar z Latinskej
Ameriky.
Po uzavretí tejto dohody sa každým rokom zvyšoval prílev
investorov, avšak išlo ešte stále o prirodzený rast. Do roku
1717 prevzala SouthSea Company ďalšie dva milióny libier
štátneho dlhu. V roku 1719 predložila spoločnosť vláde plán,
ktorý by viedol jednak k zveľadeniu jej majetku a zároveň
k zníženiu štátneho dlhu na polovicu. Navrhovala odkúpenie
tohto dlhu, výmenou za to, že sa vyplácanie renty zníži na 5 %
p. a. do roku 1727 a na 4 % na každý ďalší rok potom. Takto
vznikla „win win“ situácia, v ktorej sa nelikvidný vysoko úročený dlh zmenil na vysoko likvidný, nízko úročený dlh. South
Sea Company sa tak stala najväčším veriteľom anglickej vlády, dvakrát väčším ako Bank of England a Východoindická
spoločnosť dokopy.

Aj keď valuácia South Sea Company sa neustále raketovo
zvyšovala, ziskovosť spoločnosti napredovala len veľmi pomaly. V auguste 1720 stála jedna akcia už viac ako tisíc libier,
čo bol strop, ktorého sa už viac nemala dotknúť. Obrovský
výpredaj akcií, ktorý nasledoval, bol navyše zhoršený tým, že
spoločnosť predtým požičiavala peniaze na nákup svojich
akcií (dnes by sme to označili za nákup na páku). Takto muselo veľa investorov predať svoje akcie už len z dôvodu, že
museli pokryť svoje augustové splátky úverov.

http://www.thebubblebubble.com/south-sea-bubble/
https://www.britannica.com/event/South-Sea-Bubble
https://dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/578299-odhodili-konzervativizmus-a-prisla-bublina-juzneho-mora

South Sea Company a ostatné spoločnosti (bubliny) spľasli,
s okamžitým následkom pre špekulantov, ktorí nakupovali
na úver. Juhomorská bublina sa navyše preniesla aj za hranice Anglicka a podnietila podobné krízy v Amsterdame alebo tzv. Mississipskú bublinu vo Francúzsku. Keď v septembri 1720 dosiahli akcie cenu 150 libier, viedlo to k bankrotu
všetkých, ktorí mali zainvestované svoje úspory neskôr ako
pri otvorení spoločnosti. Dokonca aj sir Isaac Newton, ktorý
stratil 20 000 libier (v tej dobe závratná suma), bol prinútený
konštatovať, že možno dokáže spočítať pohyb hviezd, ale nie
hlúposť ľudí.
Hnev investorov prinútil parlament, aby začal vyšetrovanie
v tejto záležitosti v decembri 1720, ktorý potvrdil zapojenie
vládnych špičiek v celej schéme. Kancelár štátnej pokladnice, generálny poštmajster a ďalší vážení lordi boli obvinení
z podvodov. Škandál priviedol k moci Roberta Walpolea,
považovaného historicky za prvého britského premiéra. Ten
prisľúbil že nájde všetkých, ktorí boli zodpovední za tento
podvod, ale nakoniec boli obetovaní len niektorí, aby sa
uchovala reputácia vládnych činiteľov. Jeden z radikálnejších návrhov v parlamente dokonca presadzoval, aby boli
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Predstavme si, že sa nachádzame v období krátko po prvej
svetovej vojne. Spojené štáty americké neboli vojnou postihnuté, naopak, vojna im pomohla k raketovému rastu priemyselnej produkcie, ktorej väčšina skončila na európskom
trhu. V povojnovom období sa Spojené štáty uchýlili aj k rozličným opatreniam, ako napríklad dovozné tarify na tovary
z Európy. Takto si zabezpečili spotrebu domácich tovarov
a rast ich produkcie. Práve produkcia tovarov ťahala ekonomiku USA najviac a tomuto obdobiu sa hovorilo aj „Roaring
Twenties“. Na druhej strane boli krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Anglicko či Československo, ktoré boli v dôsledku
vojny vyčerpané kapitálovo, ľudsky, ako aj materiálne.
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Na grafe vpravo môžeme vidieť HDP Spojených štátov
a jeho vývoj v období rokov 1920 až 1933.

HDP USA v období od 1920 do 1933
(v mld. USD)
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Ekonomický cyklus pozostáva
z obdobia rastu, prosperity,
postupného prehrievania
a následného utlmovania
ekonomickej činnosti,
ktorá vyústi do recesie.
Takto môžeme pomenovať
typický ekonomický cyklus,
ktorý nie je sprevádzaný
„nepredvídateľnými“ vplyvmi.

Zdroj: TheBalance.com

Americká vláda sa zameriavala na podporu „Big businesses“, ku ktorým patrili automobilky ako Ford Motor Company, Chrysler či General Motors. Iba tento jeden sektor dokázal cez svoju masívnu produkciu podporiť ďalšie sektory.
Výroba áut spotrebovala 20 % produkovanej ocele, 75 %
sklenených tabúľ či 65 % produkovanej kože. Koncom dvadsiatych rokov minulého storočia automobily spotrebovali
sedem miliárd galónov benzínu ročne, čo postavilo na nohy
nové odvetvie, a to ropný priemysel. Takto by sme mohli pokračovať a hovoriť o odvetviach vyrábajúcich tovary určené
pre domácnosť ako chladničky, rádiá, telefóny a pod. Masovou produkciou sa takéto produkty sprístupnili úplne každému. Automobil, ktorý stál v roku 1909 zhruba 850 dolárov,
bol vďaka masovej produkcii v roku 1925 dostupný približne
za tretinu jeho vtedajšej ceny.
Bankovníctvo nezaháľalo. Rast produkcie znamenal rast zamestnanosti a vyššie príjmy obyvateľov. Čím viac peňazí sa
zarábalo, tým sa aj viac utrácalo. Nákup na dlh (na splátky)
zožal nevídaný úspech. Pomaly a iste sa zakoreňovala idea
žiť tu a teraz (a aj tak utrácať). Obyvateľstvo kupovalo na
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nízke ceny plodín nemohli splácať bankové úvery na nové
stroje. Často sa stávalo, že pre farmárov bolo ekonomickejšie
radšej „vypáliť“ z obilia whisky, po ktorej bol v čase prohibície
veľký dopyt, ako keby mali obilie predať.

Zdroj: Federal Reserve Bank of St.Louis

Text: Ján Vangor
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1934

Svetové krízy

splátky všetko to, čo bolo dostupné v obchodoch za výhodnejšie ceny ako kedysi vďaka masovej výrobe. Vrcholom boli
bankové pôžičky pre obyvateľov s cieľom investovania do
akcií amerických spoločností s vidinou ľahkého a rýchleho
zárobku. Vznikali brokerské spoločnosti, ktoré umožňovali
bežným obyvateľom nákup akcií na burze na páku. Keďže
takýto boom bol celoamerický, rast akciového trhu bol nevídaný. Na grafe nižšie vidno, ako sa vyvíjal index Dow Jones
Industrial Average (DJIA) v rokoch 1920 až 1935.

Rok 1929 sa považuje za začiatok Veľkej hospodárskej krízy
v USA (siahajúcej do celého sveta). Čierny štvrtok, čierny
pondelok a čierny utorok sú pre každého investora dobre
známe pojmy. Charakterizujú poklesy cien akcií rádovo v desiatkach percent. Od začiatku septembra do konca októbra
v roku 1929 klesla ceny indexu DJIA o 37 percent. V nasledujúcich mesiacoch klesla cena indexu DJIA z historických
maxím na úrovni 362 bodov (september 1929) na hodnotu
46,85 bodu (jún 1932). Ide o pokles o 87 percent. Napríklad
spoločnosť U. S. Steel, ktorej akcie sa obchodovali pred začatím kolapsu na úrovni 262 dolárov, sa v roku 1932 dali
kúpiť za 22 dolárov. Predstavme si, ako sa museli cítiť „investori“ z radov bežných ľudí, ktorí investovaniu nerozumeli,
no dali sa nahovoriť a vzali si od banky pôžičku na investovanie. O čo horšie sa však museli cítiť tí, ktorí obchodovali
na páku... V konečnom dôsledku tento investičný boom viedol ku krachu tisícok bánk. Tie banky, ktoré vydržali a mali
dostatok zdrojov, boli pod neustálym tlakom od vkladateľov,
ktorí sa báli o svoje peniaze a chceli ich vybrať. V období
rokov 1929 – 1932 skrachovala viac ako tretina bánk .
Prepady cien v období od roku 1929 po rok 1932 viedli
k rastu nezamestnanosti. Musíme si uvedomiť, že ak krachovali banky, brokerské spoločnosti, tak to ovplyvnilo aj samotné výrobné podniky. Ak si k tomu pridáme hromadné prepúšťanie, a tým spôsobenú neschopnosť obyvateľov splácať
pôžičky, dostaneme cyklický model, z ktorého sa len ťažko
dostať. Na grafe vpravo si môžeme prezrieť vývoj nezamestnanosti v Spojených štátoch v období od roku 1929 po rok
1935. Nárast počtu nezamestnaných bol z hodnoty 4,3 milióna v roku 1930 na hodnotu 13 miliónov nezamestnaných
v roku 1933 (nezamestnanosť na úrovni 25 %).

Problémy v bankovom sektore, priemysle či poľnohospodárstve spôsobené prepadom Newyorskej burzy sa snažila riešiť americká vláda. V roku 1932 zvolený prezident Franklin
D. Roosevelt prisľúbil verejnosti svoj prínos v podobe Novej
dohody, ktorá pomôže Američanom dostať sa z útrap Veľkej
hospodárskej krízy. Zaviedol programy pomáhajúce farmárom cez dotované výkupy vypestovaných plodín. Podporu
zamestnanosti mladých presadzoval Roosevelt cez program,
ktorý mladým ľuďom dával možnosť zamestnať sa a pracovať
vo vládou dotovaných pozíciách (pomoc chudobným, roznos
jedál a pod.). Národným programom pre reguláciu priemyslu ovplyvnil prezident určovanie výšky miezd v jednotlivých
odvetviach či možnosť zamestnancov vytvárať odbory. Roosevelt zaviedol aj ochranu vkladov pre klientov bánk, pre ich
ochranu pred ďalšími krachmi bánk. Samozrejme, pri krachu
banky by klientom uložené peniaze refundoval štát, čo by znamenalo vytváranie nového dlhu. V roku 1934 dal Roosevelt
podnet na vznik SEC, t. j. Securities and Exchange Commision, čo je v podstate orgán pre dohľad nad obchodovaním
s cennými papiermi. V druhom období, od roku 1935 po rok
1938, začal Roosevelt s masívnou podporou rastu americkej
ekonomiky prostredníctvom rôznych projektov na výstavbu
mostov, ciest a pod. Zaviedli sa aj odvody do tzv. sociálneho
fondu, ktorý následne vyplácal dôchodky a rôzne typy sociálnych výpomocí. Môžeme povedať, že tieto opatrenia viedli
k čiastočnej stabilizácii ekonomiky USA.
Krach akciovej burzy, resp. následný ekonomický úpadok
ekonomiky Spojených štátov sa presunul aj na starý kontinent. Krajiny, ktoré sa zotavovali po prvej svetovej vojne,
upadali v dôsledku rovnakých problémov ako Spojené štáty (nezamestnanosť, štrajky, hlad a pod.). Takéto prostredie
umožnilo vznik rôznych politických ideológií, ktoré, bohužiaľ,
prerástli do druhej svetovej vojny. Paradoxne, táto vojna pomohla Spojeným štátom postaviť sa na nohy, či už z ekonomickej, alebo vojenskej stránky
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
Zdroje:

Priemysel a rozmach masovej produkcie mali aj svoje negatívne dosahy. Takýmto bol aj pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve. Vďaka novým traktorom a kombajnom už
nebolo potrebné zamestnávať ľudskú silu, ktorá sa kedysi
venovala celej produkcii v poľnohospodárstve. Farmári dokázali produkovať výrazne viac poľnohospodárskych plodín ako
predtým. Následkom bol pokles cien týchto plodín v dôsledku
ich nadprodukcie. Tisícky farmárov skrachovali, pretože pre

https://www.youtube.com/watch?v=slJ_Zb7qloc&t=2897s
https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543
https://www.historicalstatistics.org/
https://fred.stlouisfed.org/series/M0892AUSM156SNBR
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/rise-to-world-power/great-depression/a/franklin-delano-roosevelt-as-president
https://economictimes.indiatimes.com/industry/miscellaneous/market-crash-of-1929-some-facts-of-the-economic-downturn/articleshow/61166918.cms?from=mdr
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Text: Peter Bereta

Menový kurz predstavuje cenu domácej meny v jednotkách
zahraničnej. V prípade EUR/USD vyjadruje, koľko dolárov
musíme zaplatiť na získanie jedného eura. Hoci si to často
neuvedomujeme, možnosť ovplyvniť menový kurz je veľmi
silný nástroj. Tieto vzťahy krajiny často využívajú na podporu
exportu. Oslabením domácej meny platia zákazníci v zahraničí menej na získanie jednej jednotky domácej meny; práve
preto sú exportované tovary v zahraničí lacnejšie. Naopak,
dovážané tovary zdražejú.
Čo sa však stane, ak sa menový kurz vymkne spod kontroly?
Náhle a neočakávané oslabenie meny často ústi do menovej krízy. Pre malé a otvorené ekonomiky (resp. veľké, ale
nestabilné) môže mať až deštruktívny charakter. Centrálna
banka v tomto prípade pochopiteľne bojuje za ochranu hodnoty domácej meny. Najčastejšie využíva devízové rezervy
na podporu dopytu po domácej mene alebo výrazne zvyšuje úrokovú sadzbu.
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V praxi sa do problémov dostávajú najmä štáty a firmy, ktoré
majú často dlh denominovaný v zahraničnej mene. Akýkoľvek pohyb kurzu ovplyvňuje náklady na obsluhu dlhu, a teda
aj celkový výsledok hospodárenia. Ten spúšťa ďalšiu lavínu,
ktorej výsledkom sú vyššia nezamestnanosť, znižovanie životnej úrovne atď.

Mexická menová kríza
Kríza s prívlastkom „tequilová“, resp. decembrový omyl vypukla v decembri roku 1994. V tomto období už Mexiko nebolo
schopné dodržať dovtedajšie „zavesenie“ kurzu pesa na americký dolár a muselo zaviesť voľný výmenný kurz. Pred týmto
obdobím totiž mexická vláda realizovala svoju medzinárodnú
politiku na základe „zaveseného“ výmenného kurzu, t. j. vláda udržiavala dolárovú hodnotu mexického pesa vo vopred
určenom cieľovom pásme. Darilo sa jej to prostredníctvom intervencií na zahraničných trhoch. Kedykoľvek však hrozilo, že
sa kurz dostane mimo uvedených hraníc.
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svojej mene. Reakciou bolo stiahnutie fondov nielen z Mexika, ale z celého regiónu Latinskej Ameriky. V relatívne krátkom období sa krajiny ospevované zahraničnými investormi
stali vysoko rizikovými. Navyše, prezident Bill Clinton v tom
čase vyhlásil Mexiko za najúspešnejší príklad transformačného procesu v Latinskej Amerike, ktorý spočíval v úspešnom
procese privatizácie, stabilizácie fiškálnej politiky a liberalizácii obchodných vzťahov.

kapitálu a investícií boli najmä lacná pracovná sila, technologický pokrok a investície do infraštruktúry. Odborníci sa
zhodujú, že hlavným dôvodom vzniku menovej krízy bol
práve fixný menový kurz. Jednotlivé vlády v regióne zaviedli
fixáciu domácich mien na americký dolár. Takýmto krokom
bol región považovaný za stabilnejší a tešil sa zo záujmu
zahraničia a z prílevu kapitálu. Z výhody sa však v druhej
polovici deväťdesiatych rokov stala slabina. Keďže americký dolár začal posilňovať, efekt sa prejavil aj na miestnych
menách, predražil sa export a krajiny strácali konkurencieschopnosť na svetových trhoch. Obchodné bilancie štátov
sa končili s deficitom.

Pre Mexiko znamenali tieto udalosti začiatok veľkej ekonomickej krízy. V nasledujúcom roku 1995 poklesol HDP o 7 %
a miera nezamestnanosti vzrástla zo 4 % na 7 %. Množstvo
firiem skrachovalo a veľkú pomoc pri splácaní záväzkov vlády poskytli MMF a vlády USA a Kanady. Dôvera v ekonomiku
bola nenávratne naštrbená.

Ázijská menová kríza
Ázijská menová kríza zasiahla krajiny juhovýchodnej a východnej Ázie (predovšetkým Indonéziu, Malajziu, Thajsko
a Južnú Kóreu) v rokoch 1997 a 1998. Nástup deväťdesiatych rokov bol pre ekonomiky juhovýchodnej Ázie veľmi
úspešný. Charakteristický bol rast 5 % – 9 % ročne. Ekonomiky dokázali prilákať zahraničných investorov predovšetkým
z Japonska a Európy. Devízou na prilákanie zahraničného

Za oficiálne spustenie krízy sa považujú útoky menových špekulantov na thajský baht v máji 1997. Po posilnení amerického
dolára prevládalo presvedčenie, že výmenný kurz bahtu a dolára nezodpovedá reálnej hodnote. Centrálna banka nedokázala brániť kurz, a preto ho 2. júla 1997 uvoľnila, čo viedlo
k 40 % znehodnoteniu meny, odlevu zahraničného kapitálu,
prepadu akciového trhu o 75 %, masívnemu prepúšťaniu
a v konečnom dôsledku k prepadu HDP.
Po Thajsku sa tlaky na uvoľnenie fixného kurzu presunuli do
Indonézie. Hoci ekonomické ukazovatele (obchodný prebytok, nízka inflácia, vysoké devízové rezervy) Indonézie vykazovali pozitívnejšie čísla ako thajské, centrálna banka bola nú-

V decembri sa mexické peso dostalo pod silný tlak a 20. decembra boli podniknuté kroky na obranu vlastnej meny.
O dva dni neskôr, 22. decembra, už bolo jasné, že obrana
pesa je nad sily Mexickej banky. Za tento krátky čas stratila
viac ako 5 mld. USD devízových rezerv. V tomto momente vláda ustúpila od stratégie zaveseného výmenného kurzu a hodnota pesa začala okamžite klesať. Na začiatku januára bola
o skoro 40 % nižšia ako v decembri.
Zahraničné finančné spoločnosti reagovali panikou na to, že
Mexiko nie je schopné udržať vyhlásené pásmo pohybu na
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tená uvoľniť menový kurz v auguste 1997. Po tomto kroku sa
rupia prepadla o 80 %. Situácia v Indonézii tak bola najhoršou
spomedzi zasiahnutých krajín.

zácia krajiny, čo sa spočiatku aj darilo. Inflácia v roku 1996
dosahovala úroveň 48 % a v roku 1997 už „iba“ 15 %. Deficit
štátneho rozpočtu však stále predstavoval problém a aj v roku
1997 dosahoval 7 % HDP. Množstvo podnikov hospodárilo so
stratou, čo sa prenášalo aj na domácnosti a životnú úroveň
obyvateľstva. V dôsledku nelichotivej ekonomickej situácie sa
zhoršovala aj dôvera investorov.

Južná Kórea bola spomedzi krajín zasiahnutých krízou najvyspelejšia a najindustrializovanejšia. Taktiež sa nevyhla kapitulácii pri obrane wonov, po ktorej nastalo prudké oslabenie
z hodnoty 890 wonov za USD na 2 000 wonov za USD, poklesu akciových trhov a celkovému výkonu hospodárstva.
Jediný, kto odolal útoku menových špekulantov, bol Hongkong. Ani jeho ekonomika sa však v roku 1998 nevyhla poklesu.

Brazílska menová kríza
Druhá latinskoamerická kríza. Týmto prívlastkom často označovaná brazílska menová kríza sa považuje za menej významnú spomedzi kríz v 90. rokoch minulého storočia. Bola rýchlo
zažehnaná a nedošlo k jej rozšíreniu do iných krajín. Naopak,
problémy štátov juhovýchodnej Ázie sa preniesli do Latinskej
Ameriky a zasiahli Brazíliu. Po útoku menových špekulantov
na burzu v Hongkongu koncom roka 1997 sa upriamili aj na
brazílske akcie. Index reprezentujúci tento akciový trh sa prepadol o 30 %. Následne sa pozornosť presunula k útokom
na brazílsky real. Centrálna banka v reakcii zvýšila kľúčovú
úrokovú sadzbu až na závratných 43,3 %. Za príčinu tejto krízy
sa nepovažuje ani tak slabosť ekonomiky, ako skôr presuny
obrovských más špekulatívneho kapitálu.
Ozdravný plán bol prijatý pomerne rýchlo a obsahoval obmedzenie výdavkov štátneho rozpočtu, zvýšenie nepriamych
a priamych daní. Štát prepustil vyše 30-tisíc zamestnancov.
V januári 1999, po prepuknutí krízy, bol kurz brazílskeho realu zmenený na plávajúci kurz z dovtedy zavedeného fixného
kurzu. Mena devalvovala o viac ako 20 %.

Menová kríza v Rusku
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Menová kríza v Rusku prebiehala v rokoch 1998 – 1999.
V predkrízovom období sa ruská ekonomika nachádzala
v nepriaznivých podmienkach. V roku 1993 bola úroveň inflácie viac ako 800 %. Najdôležitejšou snahou bola stabili-

Za najväčšie dôvody vzniku krízy sa považujú vysoký štátny
dlh a narastajúci deficit štátneho rozpočtu. Štát sa dokázal
financovať iba prostredníctvom cenných papierov s vysokými
úrokovými sadzbami, ktoré následne nebol schopný splácať.
Zahraničný kapitál bol prevažne krátkodobého charakteru.
Bankový sektor trápil nedostatok likvidity, a preto obmedzoval poskytovanie úverov. Následkom týchto problémov neboli podniky ani štát schopné splácať dlhy a vyplácať mzdy.
Ďalšou ranou bol prudký pád ceny ropy až na 10-ročné minimum. Rubeľ sa následkom týchto udalostí prepadol z predkrízových úrovní 6 RUB/USD na 20 RUB/USD v septembri
1998.
Mnohé banky mali otvorené veľké pozície v cudzích menách
a menová kríza viac-menej spôsobila ich krach. Aj v tomto
prípade zavládla medzi investormi panika a začali sťahovať
svoje aktíva z Ruska. Centrálna banka intervenovala na obranu prepadu ruskej meny a zvýšila úrokové sadzby. Problémy
nakoniec vyústili do reštrukturalizácie vládneho dlhu, a teda
predĺženia splatnosti a zníženia úrokovej sadzby. Rusko podpísalo viacero dohôd s MMF o poskytnutí úverových balíkov.
Všetko s cieľom oslabenia tlaku na ruský rubeľ.
Táto ruská kríza bola prekvapením pre mnohých účastníkov
trhu. Naštartovala obavy o podobný vývoj v ďalších krajinách.
V tomto období začali narastať úroky pri veľkom množstve tzv.
rizikových aktív novovznikajúcich trhových ekonomík.
Spomenuté menové krízy boli míľnikom v dejinách ľudstva,
ktoré zmenili pohľad na zaužívaný systém. V každom z uvedených prípadov bolo pevné nastavenie naviazania lokálnej
meny na USD neudržateľné. Ak to možno takto nazvať, v krajinách postihnutých menovými krízami nastala „nová menová
rovnováha“ definovaná trhom. Azda aj to spôsobilo pozitívny
efekt, že sa nerozšírili do globálnej ekonomickej krízy.
Autor je privátny bankár – profesionál Tatra banky, a.s.

Text: Richard Zpěvák

Situácia, ktorá pripravila svet
o vyše 20 biliónov dolárov
Hypotekárna kríza nebola vyvolaná zlyhaním len jedného
faktora, ale zapríčinilo ju hneď niekoľko skutočností, napríklad:
•	vznik cenových bublín v oblasti hypoték a nehnuteľností,
• chybná makroekonomická politika,
• zaplavenie trhu lacnými peňažnými zdrojmi,
• zavádzanie zo strany ratingových agentúr,
•	liberalizácia trhov a uvoľnenie určitých zákonov a regulácií,
• deregulácia finančných derivátov,
• finančná panika a iné.

Toto je len pár faktorov, ktoré zaviedli svet do jednej z najhorších kríz od čias Veľkej depresie. Aby sme dôsledne
vysvetlili vznik hypotekárnej krízy, musíme sa retrospektívne
vrátiť niekoľko rokov späť. V 90. rokoch minulého storočia
zažívala americká ekonomika jedno zo svojich najdlhších
období rastu. Sprievodným javom bol boom na akciových
trhoch, kde sa do popredia dostávali technologické akcie
a vznikla tzv. Dot-Com bublina. Ceny akcií začali postupne
klesať už v roku 2000 a začiatkom roku 2001 akciová bublina definitívne praskla, keď investori začali svoje akcie masívne predávať. Aby nedošlo k prílišnému poklesu amerického
ekonomického rastu, americká centrálna banka (FED) znížila do roku 2004 úrokové sadzby z pôvodných 6,25 % na
1 %. Ekonomiku začali zaplavovať lacné zdroje, ktoré sa postupne dostávali do oblastí nehnuteľností. Taktiež koncom
90. rokov sa začal spájať finančný systém do niekoľkých
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Keď americká vláda začala podporovať rozvoj hypoték,
dostal sa do popredia systém sekuritizácie, teda premena
nelikvidných aktív (napríklad hypotéky) na likvidné aktíva
(cenné papiere). Tento proces prebieha nasledovne – dlžník
si zoberie hypotéku od veriteľa, teda od banky, ktorá následne danú hypotéku predá špecializovanej spoločnosti, ktorá
na rozdiel od banky nepodlieha žiadnym reguláciám. Tieto
spoločnosti spoja dokopy tisícky hypoték, pôžičiek a ďalších
úverov a vytvoria tzv. zaistené dlhové obligácie CDO (Collateralizes Debt Obligation). Tieto CDO emitovali aj investičné
banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers,
Merill Lynch, Bear Stearns a iné. Spomínané banky tvorili
v roku 2001 päť najväčších investičných bánk na americkom
trhu. Dlhové obligácie potom banka predá investorovi, ktorému plynú splátky od dlžníkov z ich úverov. Na posúdenie
kvality portfólia, ktoré emitované CDO kryli, slúžili ratingové agentúry, a to najmä tri najväčšie – Moody’s, Standart
& Poor’s a Fitch. Väčšina týchto emitovaných obligácií získala najvyšší možný rating AAA, čím si zabezpečila ešte
väčšie množstvo investorov, keďže niektoré fondy, ako to je
napríklad pri penzijných fondoch, môžu investovať len do
kvalitných cenných papierov. Ratingové agentúry boli financované bankami a neniesli žiadnu zodpovednosť za to, ak
sa v hodnotení CDO pomýlia. Postupne začala rásť ponuka
tzv. subprime hypoték. Boli to hypotéky pre skupiny obyvateľov, ktoré by si ich nemohli za normálnych okolností dovoliť, preto sa nazývali „hypotéky pre každého“. Brokeri, ktorí
hypotéky uzatvárali, boli odmeňovaní na základe množstva
hypoték, ktoré uzavreli. Preto objektívnosť uzatvárania týchto
hypoték bola pochybná. Americká vláda podporovala tento
trh najmä cez pološtátne spoločnosti Fannie Mae a Freddie
Mac. Čoraz viac rástlo množstvo najrizikovejších úverov, tzv.
podradných pôžičiek (subprime loans), ktoré boli zabalené
do CDO, stále mali rating AAA a pre veľkosť rizika najvyššie
výnosy. V rokoch 1996 – 2006 vzrástol ich počet z 30 mld.
na 600 mld. USD ročne a cena nehnuteľností sa za týchto
10 rokov zdvojnásobila. Najväčším poskytovateľom týchto
pôžičiek bola spoločnosť Contrywide Financial Corporation,
ktorá poskytla až 97 mld. USD v podradných pôžičkách. Cez
proces sekuritizácie ročne prešlo 100 mld. USD a banky si
samy začali požičiavať, aby mohli skupovať ďalšie pôžičky
a emitovať CDO. Pomer v bankách medzi požičanými peniazmi a peniazmi bánk, tzv. leverage ratio bol 15 : 1. Henry
Paulson, v tom čase generálny riaditeľ Goldman Sachs, sa
snažil presvedčiť spolu s ďalšími finančníkmi Komisiu pre
cenné papiere (Securities and Exchange Commission –
SEC), aby obmedzenia týkajúce sa maximálneho leverage
pomeru zrušili a umožnila tak investičným bankám požičiavať si ešte viac. Na prekvapenie, SEC 28. apríla 2004 dovtedy platné obmedzenia zrušila. Krátko po tomto vyhlásení sa
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Postupne sa bublina nafukovala stále viac a viac. Investori
a investičné banky sa odmeňovali na základe krátkodobej
prosperity a nemysleli vôbec na budúci dosah týchto krokov.
Ekonóm Nouriel Roubini sa v roku 2010 vyjadril, že nikto
nemal záujem o kvalitné hypotéky, dôležité bolo len to, aby
sa predalo čo najviac CDO a dosiahli sa tak čo najväčšie zisky. Jednej z troch najväčších ratingových agentúr – Moody’s
– sa podarilo štvornásobne zväčšiť svoje zisky, a to najmä
vďaka udeľovaniu najvyšších ratingov obligáciám CDO, za
čo získavali od bánk bonusy. Bolo len otázkou času, kedy
aspoň jedna zo spomenutých skutočností zlyhá a ovplyvni
tým celý finančný systém. Už v roku 2004, keď objem poskytnutých hypoték bol štyrikrát väčší ako v roku 2000, FBI
(Federal Bureau of Investigation) varovala pred príliš nadhodnotenými nehnuteľnosťami. V roku 2005 hlavný ekonóm
Medzinárodného menového fondu (MMF) Raghuram Rajan
tvrdil, že riskantne nadstavené odmeňovanie môže viesť ku
kríze. V rokoch 2006 až 2007 začal stagnovať predaj nových nehnuteľností, ich ceny začali postupne klesať a rástlo
množstvo dlžníkov, ktorí prestali splácať svoje úvery. V tom
čase už ekonómovia ako Roubini, Stiglitz, ale aj MMF varovali
pred blížiacou sa recesiou a prasknutím hypotekárnej bubliny. V roku 2008 sekuritizačný trh implodoval, veritelia nemohli už ďalej predávať pôžičky investičným bankám a keď
dlžníci prestali splácať svoje dlhy, veľké množstvo veriteľov
skrachovalo. Bankám zostali len nepredajné CDO a obrovský počet nehnuteľností, ktorých hodnota neustále klesala.
Väčšina bánk, ako napríklad BNP Paribas, oznámila, že sa
im nedarilo reálne zhodnotiť svoje fondy, keďže na trhu úplne
chýbala likvidita. Centrálne banky začali pumpovať likviditu
na trh a FED začal znižovať úrokové sadzby. Tieto skutočnosti sú zobrazené na nasledujúcich dvoch grafoch.

Vývoj úrokových sadzieb v USA

2001

leverage pomer zvýšil na 33 : 1 a pri niektorých bankách ešte
viac. Zjednodušene to znamená, že ak by sa cenné papiere
a akcie, v ktorých mali banky investované svoje prostriedky, prepadli len o tri percentá, pohltilo by to celý majetok
banky a tá by sa stala insolventnou. Aby sa banky poistili
pred prípadným poklesom hodnoty CDO, zabezpečovali ich
tzv. swapmi úverového zlyhania CDS (Credit default swap).
CDS poskytovala najmä AIG, jedna z najväčších poisťovní
na svete, ktorá sľubovala uhradiť vzniknutú stratu pri poklese hodnoty CDO. Poisťovňa AIG v čase konjunktúry vydala
spomínane swapy v hodnote až 500 mld. USD a veľa z nich
krylo najmä podradné pôžičky. Goldman Sachs v roku 2006
nakúpil CDS v hodnote až 22 mld. USD, čo predstavovalo
takú obrovskú hodnotu, že si začali uvedomovať, že v prípade zlého vývoja CDO skrachuje aj samotná poisťovňa AIG,
a tak sa za 150 mil. USD poistili aj proti jej pádu.
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kolosálnych spoločností, ktoré boli také veľké, že ich pád
by ohrozil celý systém. Jedným z takýchto spojení bola fúzia
v roku 1998, keď sa spojili Citicorp, Traveler Group a Citigroup do jedného celku. Spojenie porušovalo Glassov-Steagallov zákon, ktorý vznikol v 30. rokoch po Veľkej hospodárskej kríze a mal zabrániť tomu, aby sa podobná kríza už
neopakovala. Mal taktiež obmedziť riskantné špekulačné
operácie a hazardovanie s kapitálom. Pre spomínanú fúziu
sa zákon zrušil a otvoril tak cestu k obrovským fúziám aj pre
ďalšie banky. Vo väčšej miere sa začali využívať finančné
produkty, tzv. deriváty, ktoré mali zmierniť riziko pri investovaní. V skutočnosti však destabilizovali trh a na prelome
tisícročia predstavovali neregulovaný trh s objemom desiatok miliárd USD. Komisia pre obchodovanie s komoditami
(Commodity Futures Trading Commission – CFTC) sa pokúsila o reguláciu tohto trhu, ale po silnom nesúhlase investorov a bánk sa od návrhu upustilo.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z The balance. „Fed Found Rate
History“. Dostupné na internete: https://www.thebalance.com/fed-funds-rate-history-highs-lows-3306135

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Bureau of Labor Statistics. Dostupné
na internete: https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

Prijaté opatrenia však už prišli neskoro a nedokázali odvrátiť katastrofálnu situáciu, ktorá v tom čase nastávala.
V marci 2008 sa Bearn Sterns nachádzal na pokraji kolapsu
a bol kúpený finančnou korporáciou JPMorgan Chase. Dňa
7. septembra 2008 americká vláda zachraňovala spoločnosti Fannie Mae a Freddie Mac, ktoré podporovali rozvoj
hypoték. O niekoľko dní, konkrétne 12. septembra, Lehman Brothers prišla o všetky finančné prostriedky a tri dni
na to, po rekordnej strate 3,2 mld. USD, vyhlasuje bankrot.
Tento moment sa považuje za začiatok finančnej krízy. Dňa
16. septembra dostala AIG 85 mld. USD, čo predstavuje najväčší záchranný balík v histórii Ameriky pridelený jednej spoločnosti. Nastal prepad krátkodobých úverov, z ktorých firmy financujú prevádzkové náklady vrátane výplat, čo viedlo
k zvýšeniu nezamestnanosti. Začiatkom októbra 2008 americká vláda odsúhlasila záchranný balík vo výške 700 mld.
USD a kríza sa začala postupne prenášať do Európy.

•	Pokles hodnoty nehnuteľností o 17,5 bil. USD.
•	30 mil. ľudí na svete pripravila o prácu, z toho 8 miliónov
v Amerike a nezamestnanosť dosiahla 10 %.
•	Prvýkrát sa až 50 mil. ľudí na svete nachádzalo pod hranicou chudoby a 1 miliarda trpela hladom.
•	V Amerike sa ešte viac zväčšila priepasť medzi chudobnými a bohatými.
•	Vo väčšine krajín sa zdvojnásobil verejný dlh a nezamestnanosť.
• Strata dôvery vo finančný sektor zo strany verejnosti.
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
Zdroje:
Vlastné analytické práce vypracované pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
dostupné pod názvami Finančná kríza a jej vplyv na medzinárodný menový systém a Finančná kríza a jej vplyv na medzinárodnú finančnú architektúru.
Bureau of Labor Statistics

Hlavné dôsledky finančnej krízy:
•	Celková strata spôsobená finančnou krízou sa v priemere
odhaduje na 20,6 bil. USD.
•	6 mil. ľudí v Amerike prišlo o domov, na ktorý bola vypísaná exekúcia.

www.thebalance.com
www.economy.com
www.bettermarkets.com
www.worldbank.com
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vďaka ktorým môžu refinancovať svoj dlh a tlačiť ho pred
sebou. Otázkou je, ako dlho to takto môže fungovať. Keď
by sa úroky vrátili do normálu, Taliansko by skolabovalo,
prípadne by bolo odkázané na medzinárodnú pomoc a na
rade by boli ďalšie krajiny.

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.
Zdroje:
https://www.aktuality.sk/clanok/528551/komentar-daga-danisa-v-europe-rastie-riziko-novej-krizy/
https://focus.hnonline.sk/ekonomika/clanok/1034692-ako-sa-hospodarska-kri-

Text: Darina Olejar Frandoferová

Máme za sebou pomerne dlhé obdobie dobrých ekonomických časov, takže je logické, že očakávame, že sa to môže
zhoršiť. Posledná kríza bola taká zásadná, že nás donútila
vytvoriť si obranný reflex na zle ekonomické správy a už len
čakáme, ktoré banky začnú krachovať a čo sa stane. Obzvlášť po takom dramatickom a turbulentnom závere roka
2018. Je pravda, že aktuálne dochádza k ekonomickému
spomaleniu, no nie každé ekonomické spomalenie hneď
automaticky znamená krízu. Dlhová kríza je aktuálnou témou nielen v Európe, ale aj globálne. Mnohí ekonómovia
sa nám snažia dať odpovede na otázky, prečo vznikla a či
sa dá vyriešiť.

-5,5

lity). Pôžičky Grécka od krajín eurozóny a Medzinárodného
menového fondu sa od roku 2010 vyšplhali na sumu skoro
290 miliárd eur. V priebehu tohto obdobia krajina vykonala
viac ako 450 reforiem. Dlhová kríza, ktorá zachvátila Grécko,
sa začala šíriť aj do ostatných krajín Európy a eurozóny. Záchranných programov sa okrem Grécka zúčastnili tiež Španielsko, Portugalsko, Írsko a Cyprus.

Keď sa povie dlhová kríza, väčšine z nás sa vybaví krachujúce Grécko. Názory na príčiny jej vzniku sa líšia a nemôžeme
tvrdiť, že príčina dlhovej krízy je iba jedna. Krízu ovplyvňujú
mnohé faktory. Dokonca ani samotní ekonómovia sa nevedia zhodnúť na presných a jednoznačných dôvodoch jej príčin. Korene vzniku dlhovej krízy v EÚ nesiahajú len k vzniku
globálnej ekonomickej krízy v roku 2007, ktorá má na tom
významný podiel, ale sú úzko späté aj so samotným zavedením eura, a tiež v politike vlád jednotlivých štátov EÚ. Týchto
príčin je viacero, vzájomne spolu súvisia a ovplyvňujú sa.

Napriek pretrvávajúcim problémom, ktoré naďalej ovplyvňujú životy bežných ľudí, ako sú vysoká nezamestnanosť,
v dôsledku ktorej krajinu opustili tisíce Grékov, znižovanie
miezd či problémy v bankovom sektore, označili viacerí
európski lídri záchrannú akciu za úspešnú. Európska komisia dokonca označila program za „symbolickú bodku za
existenčnou krízou“. Grécko bude minimálne do roku 2022
naďalej pod drobnohľadom Európskej komisie, keďže podlieha takzvanej procedúre zvýšeného dohľadu. Ak sa výrazne odkloní od cieľov v oblasti verejných financií, môže prísť
o dohodnuté dlhové úľavy. Po prudkom prepade počas
krízových rokov, keď sa tamojšia ekonomika scvrkla o štvrtinu, zaznamenalo Grécko minulý rok mierny hospodársky
rast. V tomto roku Európska komisia predpovedá tempo
rastu na úrovni 2,4 %.

V roku 2009 sa celý svet ocitol v recesii. Globálne hospodárstvo skončilo v mínuse 1,7 percenta. Európska ekonomika sa ocitla v najhlbšej recesii od 30. rokov 20. storočia.
Tu sa začali aj grécke problémy, ktoré spustila informácia
o tom, že grécke vlády poskytovali európskemu štatistickému úradu skreslené údaje o fiškálnom stave krajiny. Po
odhalení tejto pravdy bola krajina niekoľko mesiacov na pokraji bankrotu. V roku 2010 grécka vláda prvýkrát požiadala
eurozónu o pomoc prostredníctvom bilaterálnych pôžičiek
od členských krajín, ktorými získali 73 miliárd eur. Výmenou
za tieto peniaze sa vláda zaviazala k veľkým reformám na
trhu práce, v zdravotníctve či dôchodkovom systéme. Medzi
rokmi 2012 až 2015 poskytol krajine ďalšiu finančnú injekciu
takzvaný dočasný euroval (Európsky nástroj finančnej stabi-

Ako na toto všetko reagovali vlády v Európe? Najskôr
zachraňovali banky, ktoré utrpeli finančnou krízou obrovské straty. Následne začali európske štáty pumpovať do
ekonomík peniaze, aby naštartovali hospodársky rast. Aj
v dobrých časoch však žili krajiny na dlh, v zlých si museli
požičať ešte viac. Zdá sa, že to, čo sa istý čas tvárilo ako
riešenie – bilióny „nových“ dolárov a eur, ktoré do ekonomiky vrhajú centrálne banky, sa teraz stáva obrovským
problémom. Trh je zaplavený lacnými peniazmi, úroky sú
extrémne nízke, a tým klesajú aj náklady na financovanie
dlhu. Problémové krajiny ako Taliansko (dlh 134 % HDP),
Španielsko (97 %), Portugalsko (121 %) a do istej miery aj
Francúzsko (98 %) sa zasekli v dlhovej pasci. Stále sú vysoko zadlžené a celkom závisia od tlačenia lacných peňazí,

Ako sa má teda dlhová kríza vyriešiť? Asi sa zhodneme,
že vlády by mali redukovať rozpočty a postupne znižovať
dlhy, pretože menová politika ECB, eurovaly a medzinárodná pomoc sú len dočasné podporné nástroje, nie riešenia.
Faktom však je, že dlhy v rizikových krajinách stále rastú.
S biliónmi eur „hotovosti“, ktoré lejú do obehu centrálne
banky, „rastie hrozba nových bublín“. Teda umelého rastu,
ktorý nie je krytý prirodzeným výkonom ekonomiky. A to
môže viesť k novým krízam.

za-rozsirila-po-celom-svete
https://www.aktuality.sk/clanok/724197/podcast-rano-nahlas-vali-sa-na-nas-dalsia-kriza/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/grecko-konci-zachranny-program-problemy-zostavaju/
BETRÁN, C. a i.: Financial Crises in Spain: Lessons from the last 150 years,
[online]
https://tradingeconomics.com/ z 18. 10. 2019
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Fázy
hospodárskeho
cyklu

Učebnicový ekonomický cyklus predstavuje 4 opakujúce sa
fázy, ktorými sú expanzia, vrchol, kríza a dno. Cykly môžu
byť dlhé od niekoľko mesiacov až po desiatky rokov. Ekonomický cyklus sa spravidla začína fázou recesie, ktorá sa
vyznačuje poklesom HDP, znížením úrovne aktivity celého
makroekonomického systému (klesá dopyt po výrobkoch,
podnikatelia neinvestujú, znižuje sa kapacita výroby, pracovné sily sa prepúšťajú, zvyšuje sa nezamestnanosť a znižujú
mzdy). Ekonomická teória uvádza, že fáza recesie nastáva
vtedy, keď sa zaznamená zníženie HDP za dva po sebe idúce
kalendárne štvrťroky. Pokles trvá istý čas, až pokým úroveň
HDP nedosiahne lokálne minimum. V rámci tejto fázy poklesu sa dajú rozlišovať dve obdobia – recesia a depresia. Vysvetlenia jednotlivých pojmov sa však pri rôznych prístupoch
líšia, no spravidla sa recesiou chápe mierne zníženie výkonnosti hospodárstva a depresiou vážne problémy ekonomiky
sprevádzané poklesom nezriedka viac ako 15 % (podnikatelia majú veľké ťažkosti s odbytom výrobkov, výroba dosahuje
najnižší stav, investičná aktivita podnikateľov je nízka, kurzy
akcií sú na najnižšej úrovni, nezamestnanosť je vysoká, mzdy
sú nízke a neustále klesajú). Recesia má väčšinou krátkodobejší charakter, depresia trvá spravidla dlhšie časové obdobie. Táto prelomová fáza medzi recesiou a expanziou sa

nazýva dno. Dno predstavuje najnižšiu úroveň HDP, no je zároveň „oddychovou fázou“, keď ekonomika mobilizuje svoje
sily na svoj budúci rast. V tejto fáze samočistiace trhové sily
zbavia trh prebytočných výrobkov, výrobcov a pracovných síl.
Expanzia – znamená opätovný rast HDP, výkonnosti ekonomiky (začínajú sa využívať výrobné faktory, rastie dopyt po
pracovnej sile, nezamestnanosť klesá, podnikatelia začínajú
investovať, kurzy akcií stúpajú, mzdy sa zvyšujú). Niektorí
autori rozlišujú v rámci fázy expanzie aj ďalšie podfázy ako
oživenie, ktoré síce sprevádza rast HDP, ale miera využívania zdrojov je ešte stále podpriemerná. Táto fáza obvykle
nasleduje hneď za fázou dna. Vyvrcholenie konjunktúry
(boom, vrchol) – najvyšší bod dosahujú mzdy, dopyt, všetky
výrobné faktory a kapacita výroby sú plne využité, cena akcií dosahuje vrchol, nezamestnanosť je nízka, podnikatelia
rozširujú výrobu a to znamená, že množstvo výrobkov začína
presahovať dopyt, z čoho zákonite vyplýva, že znovu musí
nasledovať pokles.

Svetové krízy

Svetové krízy

Juglarov cyklus investícií do hmotného investičného majetku – trvá od 7 do 11 rokov a práve ním chápeme známy
konjunkturálny cyklus nazývaný obchodný cyklus. Je spôsobený kolísaním v objeme investícií do hmotného investičného majetku. Príčiny týchto dlhších cyklov sú podobné
ako v prípade cyklu zásob, ich dlhšie trvanie súvisí s dlhšou
životnosťou hmotného investičného majetku. Cykly Juglara
sa prejavili vstupom svetovej ekonomiky do recesie, podstatným znížením vyťaženosti výrobných kapacít, rastom
nezamestnanosti a zníženým tempom obnovenia rastu základného kapitálu.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
Zdroje:
MACHÁČEK, M.: Hospodářské cykly, nová klasická makroekonomie a možnosti
stabilizační politiky. In: Ekonomický časopis, roč. 46, č.5, 1998, s. 615 – 631.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1rsky_cyklus
https://www.sav.sk/journals/uploads/0914120210%2010%20Dujava-Lis%C3%BD%20RS.doc.pdf
https://euba.sk/www_write/files/SK/ekonomicke-rozhlady/er1_2009_matouskova-10129.pdf
https://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/21-2011/
pdf/089-095.pdf
http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2009/Lukacik-Lukacikova-2009.pdf
http://www.upms.sk/sk/prednasky/prepis/1.-prednaska-o-pricinach-recesie/

Text: Matej Žamboch

Hospodársky cyklus je označenie pre výkyvy ekonomickej
aktivity, ktoré sa vracajú v približne pravidelnej amplitúde
a po približne rovnakom čase. Prívlastok približne je dôležitý, pretože napriek tomu, že hovoríme o cykloch, väčšina
z týchto výkyvov ekonomickej aktivity neprichádza v podobe časovo presne vymedzených, a teda presne predvídateľných algoritmov. Tieto výkyvy zahŕňajú fázy relatívne rýchleho ekonomického rastu (expanzie) s obdobiami pomernej
stagnácie alebo poklesu (recesie). Úroveň výkyvov ekonomickej aktivity sa najčastejšie meria pomocou miery rastu
reálneho hrubého domáceho produktu oscilujúcej okolo
dlhodobo rastúceho trendu vývoja potenciálneho produktu.
Rast potenciálneho produktu závisí predovšetkým od rastu
kapitálu a od technologického pokroku.
V literatúre sa stretávame s viacerými definíciami hospodárskeho cyklu, pričom ich podstatou je, že hospodársky
cyklus predstavuje súbor opakovane pozorovaných a objektívne dokumentovaných výkyvov agregátnej ekonomickej
aktivity aproximovanej reálnym HDP. Ekonomická teória rozlišuje štyri typy cyklov.
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Kondratievov dlhodobý cyklus – označuje sa aj ako technologický cyklus, ktorý trvá od 45 do 60 rokov a súvisí s presunom od jednej dominantnej technológie k druhej (parný
stroj, železnice, elektrina, informačné technológie). V Kon-

dratievovej teórii mal hospodársky cyklus tri fázy – expanziu,
stagnáciu a recesiu.
Kuznetsov cyklus investícií do infraštruktúry – trvá od 15
do 25 rokov a spája sa s demografickými procesmi a príslušnými zmenami v objeme stavebných prác. Kuznetsov
cyklus má štyri fázy. Fáza budovania – demografickým vývojom podporené oživenie dopytu nasleduje aj nárast počtu nových stavieb. Fáza prebytku stavieb – po saturovaní
úvodného zvýšeného dopytu ostáva na trhu viac stavieb
rozostavaných ako predaných. Fáza korekcie – pokles cien
dáva signál, ktorý vedie aj k zníženiu počtu rozostavaných
stavieb. Fáza akvizícií – pokračuje znížený objem rozostavaných stavieb, no vďaka nižším cenám je relatívne stabilný
počet predaných nehnuteľností.
Kitchinov cyklus – nazýva sa aj cyklus zásob a je najkratší,
trvá od 3 do 5 rokov. Súvisí so stavom zásob a s úrovňou
celkových cien. Kitchinov cyklus je spôsobený časovým
posunom v toku informácií, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie
výrobných spoločností a taktiež všetkých súčastí ich zásobovacieho reťazca. V rámci tohto cyklu dochádza k narušeniu a aj obnove trhovej rovnováhy dopytu a ponuky tovarov
na trhu, ktorému zodpovedá určitá úroveň a pomer trhových
cien.
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Text: Andrej Vajda

Posledný rok sa čoraz viac
hovorí o globálnej ekonomickej kríze. Nikto však nevie
kedy, a či vôbec príde. Preto
by sme vám radi priniesli
pohľad na spoločenské témy,
ktoré aktuálne najviac rezonujú.

Tomuto stretnutiu však predchádzala ďalšia eskalácia napätia, keď na sankčný zoznam pribudlo nových 28 čínskych
firiem. Dôvodom malo byt porušovanie práv moslimských
menšín. Medzi tieto firmy boli zaradené napr. firmy zaoberajúce sa bezpečnosťou, ale aj firmy, ktoré spolupracujú na vývoji
umelej inteligencie a zariadeniach na sledovanie, ako je napr.
firma Hikvision.
Rokovania 11. 10. 2019 dopadli úspešne a ako povedal samotný Trump, obe strany sú pred koncom obchodnej vojny.
Taktiež dodal, že ide o prvú fázu „širšej dohody“.
Dohodu by mali podpísať v novembri 2019 na ázijsko-pacifickom samite v Čile.

Ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že konflikt medzi Tureckom a kurdskou menšinou žijúcou v Sýrii trvá už niekoľko
desiatok rokov.
Hoci Sèvreská zmluva v roku 1920 prisľúbila Kurdom vlastné územie, Turci pod vedením „otca všetkých Turkov“ Mustafu Kemala Atatürka im vyrokované územie veľmi rýchlo vzali.
Prerokovanie povojnových zmlúv v roku 1923 v Lausanne
uznalo nové turecké hranice. Kurdská menšina tak bola rozdelená medzi Turecko, francúzsku Sýriu, Irán a britský Irak.
Obdobou kurdskej skupiny PKK pôsobiacej v Turecku sú
v regióne sýrskeho Kurdistanu (Rojava) od roku 2004 YPG
(Ľudové ochranné jednotky). Ide o hlavné ozbrojené sily
samosprávnej zložky severu krajiny, ktoré riadi Kurdský najvyšší výbor. Tento orgán vznikol pod patronátom irackých
Kurdov a prezidenta samosprávnej oblasti v Iraku Masúda
Barzáního. YPG, sformované práve v Iraku, ktorých členská
základňa sa odhaduje na 50 000 osôb, boli pôvodne poskytnuté na ochranu Kurdov v Sýrii ešte v roku 2011. Dnes
sú títo vojaci jedným z najväčších postrachov militantov
z Daeshu. Stranu demokratickej únie (PYD), ktorá je súčasťou samosprávnej vlády Rojavy, považuje turecký prezident
za predĺženú ruku tureckej PKK. Salih Muslim, vedúca osobnosť PYD, však tvrdí, že „medzi stranami neexistuje operačná linka, no je jasné, že oba tábory sú si ideologicky blízke“.
Turecké podozrenia o ideologickej spriaznenosti Kurdov
z rôznych krajín priškrtili všetky druhy podpory, ktoré mohli
teoreticky prichádzať sýrskym Kurdom zo severu.

vojská v krajine budú dovtedy, pokým Ruskú federáciu nevyzve legitímne zvolená sýrska vláda k ich odchodu.
Tento konflikt môže mať ešte nepríjemnú dohru z dôvodu, že
sa proti sebe stavajú členské štáty NATO.

Klimatická kríza
O tom, že sa naša planéta otepľuje, nie je pochýb. Zmazávajú sa rozdiely medzi ročnými obdobiami, výčiny počasia,
ktoré zasahujú už aj naše pásmo, sú zjavné.
Čo však možno mnohí nevieme, je definícia pojmu „uhlíková neutralita“.
Uhlíková neutralita definuje rovnováhu medzi emisiami
uhlíka a ich zachytávaním z atmosféry do tzv. uhlíkových
zachytávačov. Za zachytávače uhlíka môžeme považovať
všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré pohlcujú väčšie množstvo CO2, ako vyprodukujú. Ide najmä
o pôdu, lesné porasty, ale aj oceány. Tieto prírodné zachytávače sú aktuálne schopné pohltiť niečo okolo 10 gigaton
CO2.
Avšak tak, ako je nastavený aktuálny chod planéty, nestačia. V roku 2017 sme vyprodukovali niečo viac ako 37 gigaton CO2. Doteraz sa nám však nepodarilo vytvoriť také
umelé zachytávače, ktoré by danú nerovnováhu zvrátili.

V súčasnosti sú Kurdi v Rojave na pokraji humanitárnej krízy,
odrezaní od dodávok z väčšiny svetových strán. Ekonomické ambície irackých Kurdov, geopolitické kalkulácie v Turecku a militantná kombinácia islamizmu a neonacionalizmu
v Sýrii kontrolovanej rebelmi ako hlavné faktory sa spojili
a izolovali túto menšinu v Sýrii. Mnohé mestá prežívajú na
dvoch hodinách elektrickej energie denne a napriek tomu,
že možno ašpirujú na nezávislú, demokratickú a sekulárnu
budúcnosť, mnohých zrejme nečaká žiadna pozitívna budúcnosť. Títo antiislamisti aj antibasisti chcú v rámci novej
Sýrie jednoznačne získať autonómnu oblasť. Antisekulárne
sily Slobodnej sýrskej armády však považujú za porovnateľný druh prekážky v týchto ambíciách ako autoritatívny režim
v Damasku.

Jedným z riešení je prerozdelenie emisií medzi rôznymi
sektormi. Budovaním obnoviteľných zdrojov energie, ekologickejších technológií alebo zvyšovaním energetickej
účinnosti by sa tento proces mohol pomaly zvrátiť.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Priblížime si výstupy z obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, pozrieme sa taktiež na konflikt v Sýrii
a na klimatickú krízu.

USA tak pozastavujú zvyšovanie ciel na čínske tovary v hodnote 250 mld. USD, z 25 % na 30 %. Naopak, čínska strana súhlasila s kúpou amerických farmárskych produktov za
40 až 50 mld. USD.

Kurdské milície YPG aktuálne ovládajú na severe Sýrie územie východne od rieky Eufrat. Ankara ich rovnako ako PKK
v Turecku považuje za teroristickú organizáciu. YPG pritom
pomáhali americkým vojskám pri bojoch proti Islamskému
štátu. Ako sme už spomenuli, americké vojská sa pred vstupom tureckých jednotiek z územia stiahli.

Obchodná vojna medzi USA
a Čínou

Washington však stále plánuje zvýšenie ciel na dovoz smartfónov z Číny a iných tovarov za približne 160 mld. USD od
15. decembra. Pred tým sa však predstavitelia oboch krajín
stretnú na spomenutom samite v Čile.

Sýrske demokratické sily vedené Kurdmi vyzvali USA, aby si
splnili svoju morálnu povinnosť a ochránili tak Kurdov pred
vpádom tureckých vojsk. Taktiež žiadajú USA, aby zatvorili
vzdušný priestor nad Sýriou pre turecké vojenské lietadlá.

Obchodná vojna medzi týmito krajinami sa nepochybne
za posledný rok dotkla globálnej ekonomiky. Výkyvy, ktoré
spôsobili najmä vyjadrenia amerického prezidenta Donalda
Trumpa, hýbali trhmi naprieč celým svetom. Všetci s napätím
sledovali vývoj medzi týmito krajinami.

Uvidíme, čo rokovania prinesú ďalej. Dúfajme, že po znovunastolenej eufórii sa rokovania opätovne neochladia a príde
k vzájomnej dohode, ktorá by prospela aj ostatným.

Všetky západné krajiny a rovnako aj Rusko sa vyjadrili k danej situácii. Britský premiér Boris Johnson rovnako ako francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzývajú Turecko, aby
zastavilo operáciu v Sýrii. Francúzsko a Nemecko dokonca
pozastavili vývoz a predaj zbraní Turecku. Pridala sa k nim
aj Liga arabských štátov, ktorá rovnako vyzvala prezidenta
Erdogana, aby tureckí vojaci odišli z krajiny.

Svetové krízy

Svetové krízy

Spoločenské
témy
vo svete

EÚ chce do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov
o 40 %. Výstupy z Parížskej dohody o zmene klímy majú
aktuálne zahrnuté vo svojej legislatíve len 3 krajiny EÚ.
Švédsko chce byť bez emisií do roku 2045 a do roku 2050
to chcú dosiahnuť Francúzsko a Spojené kráľovstvo.
Veríme, že sa pripoja aj ďalšie krajiny, aby sme pre nastávajúce generácie ešte niečo z našej planéty zanechali.

Zdroje:
https://www.etrend.sk/ekonomika/cina-a-usa-dosiahli-prelom-v-rokovaniach-o-obchodnej-dohode-vojna-moze-skoncit.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/usa-a-cina-sa-priblizili-k-uzatvoreniu-obmedzenej-obchodnej-dohody.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22234649/usa-a-cina-dosiahli-primerie-v-obchodnej-vojne.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-11/trump-s-china-deal-yields-plenty-of-questions-and-critics?srnd=economics-vp
https://www.etrend.sk/ekonomika/mierova-jar-turecko-spustilo-vojensku-opera-
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Nakoniec vyjednávači USA aj Číny uzavreli 10. 10. 2019 po
dvojmesačnom „ničnerobení“ prvý deň rozhovorov. Na druhý
deň mali rozhovory pokračovať na tzv. nižšej úrovni. Mali sa
prerokúvať najmä otázky menových kurzov a autorských práv,
ktoré boli tŕňom v oku Donalda Trumpa.

Konflikt v Sýrii
Druhou aktuálnou témou je konflikt medzi Tureckom a Sýriou.
Vojenskú operáciu, ktorú spustilo Turecko na území Sýrie
začiatkom októbra 2019, predchádzalo opustenie sýrskeho
územia vojakmi USA.

ciu-na-severe-syrie.html
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/529025-sily-zapojene-do-tureckej-operacie-v-syrii-dosiahli-klucovu-dialnicu/
https://zahranicnapolitika.sk/budu-kurdi-znovu-podvedeni/
https://europskenoviny.sk/2019/10/07/uhlikova-neutralita-co-to-znamena-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050/
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society
/20190926STO62270/co-je-to-uhlikova-neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-

Rusko vyhlásilo, že žiadne cudzie vojská nemajú na území
Sýrie čo hľadať. Pritom však samotné Rusko má v oblasti
svoje vojská. Prezident Putin odôvodnil toto konanie tým, že

-do-roku-2050
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Politika
Austrália veľmi rýchlo implementovala fiškálne stimuly a nesiahla k rozpočtovým úsporám, keď sa hospodárstvo zotavilo.
Výsledkom je, že austrálska miera rastu poklesla iba počas
jedného štvrťroka. Zatiaľ čo pár mesiacov po recesii vyspelé
ekonomiky vytiahli úsporné opatrenia, Austrália pokračovala
cestou verejných výdavkov a stavila na infraštruktúru. Zároveň je však fér napísať, že finančný sektor bol podstatne
zdravší. Krajina sa vyhla rozmachu hypotekárnych úverov, čo
znamenalo, že domácnosti neboli preťažené dlhmi a finančné inštitúcie nemali veľkú expozíciu na toxické aktíva v Spojených štátoch amerických.

Región
Austrália ťažila z toho, že sa nachádzala v susedstve rýchlo
sa rozvíjajúceho sveta v blízkosti Vietnamu, Indonézie, Filipín, a najmä Číny. Ich rast podporil austrálske hospodárstvo
a to vďaka exportu komodít. Samotný obchod medzi Čínou
a Austráliou sa v dvadsiatych rokoch minulého storočia zvýšil desaťnásobne, pričom austrálsky vývoz do Číny sa rozvíjal
a zároveň aj Čína investovala značné prostriedky do Austrálie.

Svetové krízy
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Ekonomika má svoje cykly. Približné trvanie cyklu je 10 rokov. Austrália je však výnimkou. Súčasný rastový trend sa
blíži k číslu 30 (rokov). Úspech tejto krajiny mnohí pripisujú
jej izolácii a ložiskám nerastov. Treba však napísať, že dôvodov je viac.

Ekonomický cyklus je nevyhnutný jav, ktorý núti ľudí premýšľať a prinášať zmeny v duchu efektivity. Každý hospodársky
pokles je bolestivý a inšpiruje vlády k ochranným opatreniam.
Zaujímavé je, že neexistuje univerzálny nástroj, ako odvrátiť
následky recesie. Vidieť to na príklade dvoch krajín z opačného konca zemegule, ktoré si dokázali poradiť s globálnou
krízou. Zatiaľ čo Poľsko ťažilo zo spotreby na vlastnom trhu,
Austrálii sa vyplatila otvorenosť na susedné ekonomiky.
Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Demografia

Zdroje:
https://www.investasian.com/2018/09/09/country-avoided-recession/

Krajiny,
ktoré sa vyhli kríze

Viac ako štvrtina Austrálčanov sa narodila v zahraničí, čo je
dvakrát viac ako v Spojených štátoch alebo vo Francúzsku.
V posledných rokoch sa počet obyvateľov tejto krajiny zvýšil
dvakrát rýchlejšie ako počet obyvateľov v USA. Austrálski prisťahovalci sú zväčša mladší ako pôvodná populácia – tento
fakt pomohol zlepšiť fiškálny výhľad krajiny tým, že posilnil
príjem do štátnej pokladnice, rozšíril populáciu v produktívnom veku a znížil priemerný vek obyvateľstva. Skrátka viac
ľudí znamená viac investícií a spotreby, a to znamená menšiu
šancu na pokles.

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/what-australia-knows-about-recessions/578482/
https://www.businessinsider.com/chart-number-of-recessions-in-us-around-the-world-2019-8
https://www.npr.org/2018/11/29/671799971/unlike-most-countries-australia-has-progressed-for-27-years-without-a-recession?t=1571523953246
https://money.cnn.com/2015/05/19/news/economy/australia-no-recession-24-years-china-commodities/
https://www.quora.com/Which-countries-have-avoided-the-Great-Recession-and-why

Text: Peter Frčo

Napriek faktu, že posledná
kríza v roku 2008 bola globálna, čiže zasiahla cely svet,
nájdu sa krajiny, ktoré toto
ťažké obdobie prežili bez vážnejšej ujmy.
Začneme definíciou recesie, aby bolo zrejmé, ktoré parametre budeme porovnávať.
Recesiou rozumieme stav v ekonomike, keď klesá reálny
hrubý domáci produkt nepretržite dva štvrťroky za sebou.
Tento stav prirodzene prináša pokles priemyselnej výroby
i tržieb v oblasti služieb. Recesia môže prerásť do krízy, ak je
tento pokles náhly a hlbší ako zvyčajne.
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Takýto scenár sme mohli vidieť v rokoch 2008 a 2009, keď
sa svetová ekonomika dostala do finančnej krízy. Tento prepad mal globálny charakter, čiže zasiahol mnoho sektorov
a geografických oblastí.

Skúsime sa pozrieť na regióny, ktoré kríza ovplyvnila iba
minimálne a opísať dôvody prečo.
Finančná kríza nezasiahla všetky krajiny tak drsne ako tie
rozvinuté. Každý región má však špecifické zdôvodnenie.
Afrika nebola v tom čase plne integrovaná so svetovými
trhmi, Latinská Amerika a Ázia si zažili svoju krízu pár rokov
skôr, a preto vyzerali lepšie pripravené.
Poľsko a Slovensko sú jediné krajiny z Európskej únie, ktoré sa vyhli recesii podľa ukazovateľa HDP. Od decembra
2009 sa poľská ekonomika nielenže nedostala do recesie,
ale ekonomika sa ani nezmenšila a navyše sa očakávané
tempo rastu podľa MMF na rok 2010 zvyšuje o 1,9 percenta.
Treba dodať, že hovoríme o časoch, keď sa prognózy na
zotavenie ekonomiky rátajú v rokoch. Analytici identifikovali
niekoľko príčin pozitívneho hospodárskeho vývoja v Poľsku – extrémne nízka úroveň úverovania bánk a relatívne
veľmi malý hypotekárny trh, nedávne odstránenie obchodných bariér po vstupe do EÚ a výsledný nárast dopytu po
poľských výrobkoch od roku 2004. Poľsko je od roku 2004
príjemcom priameho financovania EÚ, sú tu tradícia fiškálnej zodpovednosti vlády, relatívne veľký vnútorný trh, voľne
plávajúci poľský zlotý, nízke náklady na prácu priťahujúce
priame zahraničné investície. Na začiatku desaťročia tu boli
hospodárske ťažkosti, ktoré viedli k úsporným opatreniam
pred svetovou krízou.
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Bilancia ECB
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Zdroj: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/eurosystem_balance_sheet/html/index.en.html

ho uvoľňovania. Tento program sa skončil v októbri 2014
(desať mesiacov po začatí taperingu – znižovanie objemu
mesačných nákupov v rámci programu kvantitatívneho
uvoľňovania). Vzhľadom na obrovské množstvo aktív, ako
napríklad štátne dlhopisy a cenné papiere hypotekárnych
ústavov, ktoré FED kupoval, narástla bilancia FED-u z 2,1
bilióna dolárov v novembri 2008 na takmer 4,5 bilióna dolárov v októbri 2014.

k zníženiu depozitnej sadzby z -0,4 % na -0,5 %, ale banka
taktiež ohlásila, že od 1. novembra 2019 opätovne reštartuje
program kvantitatívneho uvoľňovania. Tentoraz bude nakupovať mesačne aktíva v hodnote 20 miliárd eur. Program
chce ponechať aktívny, až kým to bude potrebné a plánuje
ho ukončiť až tesne pred zvyšovaním sadzieb.
Je zrejmé, že kvantitatívne uvoľňovanie napumpovalo ekonomiky na celom svete obrovskou masou peňazí a spätne
je možné predpokladať, že tieto programy prispeli k tomu,
kde sa dnes ekonomiky nachádzajú. Dá sa predpokladať,
že pomohli k rastu jednotlivých ekonomík najmä po finančnej kríze z roku 2008. V súčasnosti sa však objavuje
mnoho kritických názorov, ktoré upozorňujú na zbytočný
návrat ECB ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu v čase, keď sa
ekonomike darí. Kritici sa zhodujú najmä v tom, že kvantitatívne uvoľňovanie prispieva okrem iného aj k zvyšovaniu
priepasti medzi bohatými a chudobnými obyvateľmi, pretože vplyvom kvantitatívneho uvoľňovania rastú najmä ceny
akcií, dlhopisov a nehnuteľností, a teda aktív, ktoré sú vo
všeobecnosti v držbe bohatých. Dokedy bude táto „pieseň
nízkych úrokových sadzieb“ a „tlačenia peňazí“ naďalej
hrať, je otázne. V každom prípade súčasné dáta ukazujú,
že inflačný cieľ sa centrálnym bankám darí dosiahnuť veľmi
náročne, a tak je možné predpokladať, že kvantitatívne uvoľňovanie tu ešte nejaký čas pobudne. Kto však potom zaplatí
účty, ukáže až čas.

Svetové krízy

Svetové krízy

Kvantitatívne
uvoľňovanie

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.
Zdroje:

Text: Matúš Hovanec

„Je to komplikované. Také je
kvantitatívne uvoľňovanie. Ale
stále to chápem ako tlačenie
peňazí.“
Jojo Moyes
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Kvantitatívne uvoľňovanie je jedným z monetárnych nástrojov centrálnej banky, pomocou ktorého dokáže centrálna
banka stimulovať ekonomiku. Dochádza pri ňom k nákupu
štátnych dlhopisov, ale aj ostatných finančných aktív (cenné
papiere hypotekárnych ústavov, akcie, korporátne dlhopisy...). Vďaka nakupovaniu finančných aktív od komerčných
bánk a iných finančných inštitúcií centrálnou bankou dochádza k zvyšovaniu cien daných aktív, zníženiu ich výnosov
a zároveň danou stimuláciou rastie aj peňažná zásoba.
Vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu tak dochádza aj k jednoduchšej dostupnosti k financiám nielen pre štáty, firmy,
ale aj jednotlivcov. Odkiaľ pochádzajú peniaze, za ktoré centrálne banky nakupujú jednotlivé aktíva? Jednoducho si ich
centrálne banky „vytvoria“. To znamená, že pri kvantitatívnom uvoľňovaní de facto dochádza k tzv. „tlačeniu peňazí“.
Tieto novovytlačené peniaze tak spôsobia nielen dostupnejšie úvery pre obyvateľstvo, ale aj firmy, čo spôsobí zvýšenie investícií na strane firiem a zvýšenie spotreby na strane
obyvateľov, a tak dochádza k stimulácii ekonomickej aktivity
formou spotreby, čo by malo následne vyústiť do zvyšujúcej
sa inflácie vplyvom nárastov cien tovarov a služieb.

Ako prvá použila kvantitatívne uvoľňovanie japonská centrálna banka (Bank of Japan, BOJ). Japonsko sa nachádzalo v prostredí nulových úrokových sadzieb už v rokoch 1999
– 2000. Bank of Japan spustila v roku 2001 kvantitatívne
uvoľňovanie, ktoré trvalo do roku 2006, keď sa objavili signály, že japonskej ekonomike sa darí vymaniť z deflácie.

Európska centrálna banka (ECB) spustila svoje kvantitatívne uvoľňovanie v januári 2015. Začala s nakupovaním dlhopisov v objeme 60 miliárd eur mesačne. Následne došlo
k zvýšenie objemu nákupov zo 60 na 80 miliárd eur mesačne. V decembri 2016 znížila objem späť na 60 miliárd mesačne. Program nákupu dlhopisov Európskou centrálnou
bankou sa skončil v decembri 2018. V septembri 2019 však
ECB ohlásila uvoľnenie monetárnej politiky a došlo nielen

Hausken, K. – Ncube, M.: Quantitative Easing and Its Impact in the US, Japan,
the UK and Europe
Censky, Annalyn (3 November 2010). „QE2: Fed pulls the trigger“.
https://www.thebalance.com/what-is-quantitative-easing-definition-and-explanation-3305881
https://www.bbc.com/news/business-15198789
https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Bank-of-Japan-s-ETF-buying-hits-yearly-record

Následne v roku 2012 kvantitatívne uvoľňovanie spustila
BOJ znova. Predseda vlády Shinzo Abe vtedy predstavil svoj
program reformy japonskej ekonomiky – Abenomics. Abenomics bol založený na troch pilieroch – uvoľnená menová
politika, fiškálne stimuly a štrukturálne reformy. BOJ si dala
za cieľ dosiahnuť infláciu 2 %. Abenomics dosiahol efekt už
začiatkom roka 2013, keď došlo k výraznému oslabeniu japonského jenu, k nárastu akciových trhov a k zníženiu nezamestnanosti. Medzitým už v roku 2010 začala japonská centrálna banka so skupovaním akcií na domácom akciovom
trhu prostredníctvom ETF (Exchange traded fund). Dnes
patrí BOJ medzi top 10 najväčších akcionárov už približne
v 40 % spoločností zastúpených v akciovom indexe Nikkei.
V roku 2018 nakúpila BOJ ETF v hodnote okolo 55 miliárd
USD (6 biliónov jenov). Kritici tohto programu upozorňujú,
že takéto nákupy ETF spôsobujú umelo nafukujúce sa valuácie a môžu byť zhubným efektom pre správu a riadenie
spoločností v krajine.
Americká centrálna banka (FED) spustila svoje prvé kvantitatívne uvoľňovanie koncom roka 2008. Program trval do
začiatku roka 2010. Koncom roka 2010 spustil FED druhé
kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré trvalo do júna 2011. Následne v roku 2012 spustil FED tretie kolo kvantitatívne-
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Sadzby
centrálnych
bánk

Americký FED znížil cielené pásmo pre kľúčovú úrokovú
sadzbu o 25 bázických bodov na 1,75 – 2,00 % počas zasadnutia 18. septembra. Centrálna banka reaguje na zhoršený výhľad pre americkú ekonomiku, ktorý vyplýva najmä
z obchodnej vojny Spojených štátov amerických s Čínou.
Menová politika FED-u vykazuje určitú mieru rozporuplnosti.
Na jednej strane trh očakáva mierne zníženie sadzieb v ďalších mesiacoch, zatiaľ čo na druhej strane hovorí tzv. medián
predstaviteľov FED-u o stabilite a následnom raste sadzieb.
Nižšie úrokové sadzby zároveň ovplyvňujú dianie na dlhopisovom trhu, nízke výnosy štátnych a korporátnych dlhopisov
sa stávajú menej atraktívne pre nových investorov a finančný
trh tenduje k alokácii kapitálu v akciovom prostredí.

né spoločné črty Európy a Japonska z minulosti. Japonská
centrálna banka (Bank of Japan, BOJ) ponechala úrokové
sadzby a program stimulov bez zmeny počas septembrového zasadnutia, niekoľko hodín po znížení sadzieb FED-om. Kľúčová úroková sadzba ostala v zápornom pásme na
úrovni -0,1 %. Cieľom BOJ bude udržať výnosy desaťročných
štátnych dlhopisov na úrovni okolo 0 %. Japonská centrálna
banka zároveň spomenula riziká rastu globálnej ekonomiky
v podobe pretrvávajúceho obchodného sporu medzi USA
a Čínou a hrozby odchodu Británie z Európskej únie bez
dohody.

Svetové krízy

Svetové krízy

úrokovej sadzby od obdobia veľkej recesie. Na základe rozhodnutia ECB bude prebytočná likvidita bankových domov
zaťažená depozitnou sadzbou -0,5 % namiesto pôvodných
-0,4 %. Ako ústupok ECB, časť prebytočnej likvidity v objeme šesťnásobku minimálnych rezerv, približne 800 miliárd
eur, systém nezaťaží spomínanou negatívnou sadzbou.
Európska centrálna banka zároveň ohlásila pravidelné nákupy cenných papierov (Asset Purchase Program) vo výške
20 miliárd eur mesačne. Hovoríme o opätovnom spustení
kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré bolo pozastavené v decembri minulého roka. Program kvantitatívneho uvoľňovania
nemá špecifikovanú konečnú splatnosť a v prípade zlých
správ z ekonomiky pristúpi ECB k zvýšeniu nízkeho objemu
pravidelných nákupov.

Mnoho ekonómov si myslí, že ak scenár Európskeho menového spoločenstva v prostredí nízkych sadzieb píše práve
Japonsko, krátkodobé úrokové sadzby ostanú blízke nule
dlhodobo, nielen v nasledujúcom roku. Agresívnejšia menová politika v podobe zvýšenia inflačných očakávaní a investícií v ekonomike predstavuje alternatívu, ako sa vyhnúť
tzv. japonskému scenáru. V najbližších rokoch ovplyvní silu
ekonomického rastu práve miera prispôsobenia sa novým
podmienkam trhu a transformácie na iné, nové prostredie.
Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.
Zdroje
https://www.boj.or.jp/en
https://www.ecb.europa.eu/press
https://www.reuters.com
https://tradingeconomics.com/japan

Správanie centrálnych bánk krajín Európskeho menového
spoločenstva a Spojených štátov amerických napĺňa podľa
slov ekonómov tzv. japonský scenár. Prostredie dlhodobo
nízkych úrokových sadzieb, inflácie a hospodárskeho rastu
pozná Japonsko od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia. Rýchlo starnúca populácia, vyspelá priemyselná ekonomika a dôsledky finančnej krízy predstavujú hlav-

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
http://www.boj.or.jp/en/statistics/index.htm/

Text: Lukáš Lešundák
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Monetárna politika centrálnych bánk vstupuje do
makroekonomického diania
v celosvetovom meradle
prostredníctvom rastúceho
významu sadzieb centrálnych
bánk ako hlavného nástroja menového sveta. Sadzby
centrálnych bánk determinujú
správanie všetkých subjektov
trhového mechanizmu.

V roku 1977 definoval americký Kongres dve hlavné úlohy
pre Federal Reserve System (FED) – stabilná cenová hladina a udržateľnosť takých podmienok na trhu práce, ktoré
vytvárajú maximálnu zamestnanosť. Americký FED vyvinul
nástroje na dosahovanie cielenej inflácie a maximálnej zamestnanosti a zároveň rastie význam úrokových sadzieb,
ktoré ovplyvňujú nákladovosť peňazí v obehu. Washington,
Brusel a Japonsko pravidelne upravujú úrokové sadzby
s nádejou vzniku podnetu zmien v ekonomike.
Centrálne banky prispôsobujú sadzby aktuálnemu stavu
a predikciám ekonomického rastu. V čase hospodárskeho
útlmu centrálne banky znižujú základné úrokové sadzby
v snahe podporiť rast ekonomiky, znížiť úrokové náklady
podnikateľského prostredia, zvýšiť zamestnanosť a celkový
output ekonomiky. Európske menové spoločenstvo a Spojené štáty americké pokračujú v dlhodobom trende poklesu
úrokových sadzieb, ktorý súvisí so starnúcou a s pomaly
rastúcou vyspelou ekonomikou a vysokým objemom úspor
obyvateľstva. Septembrové zasadnutie Európskej centrálnej banky prinieslo balík opatrení na podporu spomalenej
eurozóny a americký FED ohlásil druhé zníženie kľúčovej
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Neštandardné
opatrenia
centrálnych bánk
Text: Katarína Smandrová

Jednou z najdôležitejších finančných inštitúcií v modernej
ekonomike je centrálna banka. Spoločný prienik v oblasti
menovej politiky dvoch najsilnejších centrálnych bánk sveta
– Európskej centrálnej banky (ECB) a Federálneho rezervného systému (FED) je zabezpečiť cenovú stabilitu, čo je veľmi dôležité pre „zdravie ekonomiky“. Centrálna banka preto
reguluje rozsah bankových zdrojov, a tým množstvo peňazí
v obehu. Dosiahnutie a udržanie cenovej stability podporuje
hospodársky rast, zamestnanosť a prispieva k nízkym dlhodobým úrokovým mieram.
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Hypotekárna kríza, ktorá vypukla v roku 2008 v USA pádom americkej investičnej banky Lehman Brothers, vyústila
do globálnej finančnej a následne hospodárskej krízy. Výkonnosť ekonomík sa spomalila a na trhu chýbala likvidita.
Ako reakcia na krízu ECB a rovnako aj FED začali prijímať
štandardné opatrenia na podporu likvidity. Postupne sa však
ukázalo, že štandardné opatrenia nie sú účinné a menové
autority museli pristúpiť k zavedeniu nových tzv. neštandardných menových nástrojov s cieľom obnovenia dôvery na trhu.
Obe centrálne banky prijímali rôzne programy, ktorých cieľom
bolo dodávanie likvidity na trh. ECB v čase vzniku finančnej
krízy prijala niekoľko opatrení. Patrili medzi nich úprava hlavných úrokových sadzieb, dlhodobejšie refinančné operácie
s neštandardnými dĺžkami splatností, poskytovanie finančných prostriedkov pri fixnej úrokovej sadzbe a plnom pridelení
(Fixed Rate Full Allotment – FRFA) a nákupy vybraných aktív.
V dôsledku negatívne vyvíjajúceho sa dlhopisového trhu ECB
v roku 2010 rozhodla o realizácii programu pre trhy s cennými papiermi (SMP – Securities Markets Programme), ktorý
predstavoval nelimitovaný nákup štátnych dlhopisov periférnych krajín eurozóny – Grécka, Írska, Portugalska, Talianska,
Španielska. V čase trvania programu bol efekt pozitívny, po
ukončení intervencií sa však výnosy štátnych dlhopisov periférnych krajín zvyšovali. V septembri 2012 bol program ukončený. ECB v novembri 2011 realizovala druhé kolo programu
nákupu krytých dlhopisov (CBPP2 – Covered Bond Purchase Programme 2) s cieľom znížiť dlhodobé úrokové sadzby
a zlepšenie podmienok financovania bánk a firiem. Program
bol ukončený v októbri 2012, plánovaný objem 40 mld. eur sa
však nenaplnil, nákupy boli uskutočnené v objeme 16,4 mld.
eur. V decembri 2011 ECB predstavila program proti kríze
bankového sektora a rozhodla o spustení dvoch trojročných
dlhodobejších refinančných operácií (LTRO – Long-term refi-

nancing operation). Dopyt v trojročných LTRO predstavoval
objem 1 bil. eur. ECB rozhodla, že banky môžu po prvom
roku pristúpiť k predčasnému splateniu. Európske banky to
využili a ku koncu mája splatili 30 % z týchto zdrojov. ECB
v druhej polovici roka 2012 zaviedla aj priame menové transakcie (OMT – Outright Monetary Transactions) na podporu
ekonomík eurozóny. Jeho podstatou bol nelimitovaný nákup
štátnych dlhopisov vybraných krajín podobne ako pri programe SPM, ale s tým rozdielom, že v prípade OMT bolo cieľom
intervenovať na kratšej strane dlhopisovej krivky v rozmedzí
1 až 3 rokov. Tento program bol však podmienený aktívnou
účasťou krajín na kapitálovom trhu, čiže schopnosťou krajín
refinancovať svoje potreby na trhu a napredovanie ekonomiky. Navyše by ECB pristúpila k nákupu aktív jednotlivých krajín len v tom prípade, ak krajiny formálne požiadali o finančnú
pomoc z Európskeho mechanizmu pre stabilitu alebo požiadajú o čerpanie úveru prostredníctvom preventívnej linky od
Medzinárodného menového fondu. Program nebol aktivovaný, pretože žiadna z krajín o pomoc nepožiadala. V roku 2014
bol spustený program dlhodobejších refinančných operácií
TLTRO – Target long-term refinancing operations zameraných
na podporu poskytovania bankových úverov nefinančnému
súkromnému sektoru eurozóny, okrem úverov poskytovaných
domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie počas obdobia dvoch rokov. V súčasnosti spustili operáciu v rámci
programu TLTRO-III, ktorá trvá od septembra 2019 a mala by
trvať do marca 2021. V rámci tohto programu bude ECB poskytovať bankám dvojročné úvery, ktoré majú zachovať priaznivé úverové podmienky.
V súčasnosti riadi menovú politiku prostredníctvom úrokových
sadzieb väčšina centrálnych bánk vyspelých krajín. Na začiatku krízy reagovali obidve banky rovnako, znižovaním základných úrokových sadzieb a dodávaním potrebnej likvidity, ECB
však s časovým oneskorením, ako ukazuje graf. FED začal
výrazne znižovať kľúčové úrokové sadzby v roku 2007, na rozdiel od ECB, ktorá pristúpila k znižovaniu úrokovej sadzby až
v roku 2008 a pokračovala v roku 2009. Koncom roku 2009
boli sadzby pre hlavné refinančné operácie na úrovni 1,00 %.
ECB dokonca v roku 2011 zvýšila sadzbu pre hlavné refinančné operácie aj ostatné kľúčové sadzby v dôsledku inflačných
tlakov na eurozónu. Následne však v znižovaní pokračovala
až v roku 2011 a v priebehu piatich rokov sa dostali na úroveň
0,00 %. FED reagoval razantnejšie a cieľová sadzba federál-
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nych fondov dosiahla v roku 2008 úroveň 0 – 0,25 %. ECB
dosiahla túto úroveň až 8 rokov neskôr. Koncom roka 2018
FED avizoval, že očakáva 3 zvýšenia sadzieb v roku 2019,
koncom minulého roka výhľad zmenil. FED nielenže zatiaľ nezvýšil sadzby, ale ich dokonca znížil už druhýkrát v tomto roku.
Aktuálne sa nachádzajú v pásme 1,75 až 2,00 %. Zníženie
začiatkom roka bolo prvým znížením úrokových sadzieb za
posledných 10 rokov. FED tak reagoval na obavy firiem v súvislosti so slabšími firemnými investíciami, ktoré sú dôsledkom
neistoty firiem, ktoré vyplývajú z obchodných sporov medzi
USA a Čínou a slabším tempom rastu svetovej ekonomiky.
Minulý rok trh počítal s tým, že ECB po rokoch pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb na jeseň 2019, ktoré drží od roku
2016 na rekordnom minime. Posledné zvýšenie bolo v roku
2011. V septembri tohto roku Rada guvernérov ECB na zasadnutí znížila depozitnú sadzbu o 10 bázických bodov na úroveň
– 0,5 % (tzn. sadzba, za ktorú si komerčné banky ukladajú
finančné prostriedky v centrálnej banke) a očakáva sa, že kľúčové úrokové sadzby zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni
minimálne do marca 2020, resp. dovtedy, kým medziročná
inflácia nezostane udržateľne na úrovni tesne pod 2 %, ktorú
považuje za optimálnu na zabezpečenie cenovej stability.
Jedným z najdôležitejších neštandardných opatrení centrálnych bánk predstavuje kvantitatívne uvoľňovanie. Obe spomínané centrálne banky počas krízy pristúpili k tomuto kroku. Kvantitatívnym uvoľňovaním chcú stimulovať ekonomiky
v čase, keď sú úrokové sadzby na nule. Cieľom je zvýšenie
výdavkov, aby sa dosiahla požadovaná úroveň inflácie. Kým
FED využil tento nástroj už na začiatku krízy, ECB pristúpila
k tomuto kroku až v marci 2015. Hodnota nákupov bola stanovená na 60 mld. eur mesačne. Rozšírený program nákupu
aktív ECB pozostával z programu nákupu z podnikového sektora (CSPP), programu nákupu z verejného sektora (PSPP),
programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ABSPP) a z tretieho programu nákupu dlhopisov (CBPP3). Keďže inflácia v roku 2015 dosiahla úroveň 0 %, Rada guvernérov
ECB zvýšila objem nákupu aktív na 80 mld. eur mesačne. Objem programu nákupu aktív bol od apríla do decembra 2017
znížený na 60 mld. eur mesačne, od januára 2018 sa objem
znížil na 30 mld. mesačne a ku koncu roka 2018 sa ukončil.
Na septembrovom zasadnutí ECB prijala nové monetárne stimuly, aby podporila spomaľujúcu sa ekonomiku eurozóny a
od 1. novembra 2019 po deväťmesačnej pauze obnoví nákup
dlhopisov v objeme 20 mld. eur mesačne. V snahe zmierniť
dopady mimoriadne uvoľnenej monetárnej politiky, ECB zaviedla tzv. dvojvrstvové uplatnenie depozitnej sadzby, čo znamená, že časť z nadmernej likvidity bánk bude oslobodená
od negatívnej depozitnej sadzby. FED pristúpil ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu už v roku 2008. V období 2008 až 2014
sa uskutočnili 3 kolá kvantitatívneho uvoľňovania a operácia

Twist, ktorá sa považuje za alternatívu ku kvantitatívnemu
uvoľňovaniu centrálnej banky. Najväčšie nákupy boli uskutočnené počas tretieho kola, a to 1,7 bilióna USD. V rámci operácie Twist, ktorá bola spustená v septembri 2011, FED predával
dlhopisy s krátkou splatnosťou (do 3 rokov) a za inkasované
finančné prostriedky nakupoval dlhopisy s dlhou splatnosťou
(6 až 30 rokov). Na túto operáciu bolo vyčlenených 400 mld.
USD s trvaním do júna 2012. Cieľom tejto operácie bol nákup
dlhodobých cenných papierov, ktorý by viedol k zvýšenému
dopytu po nich a následne k zníženiu výnosov z dlhodobých
štátnych cenných papierov. To sa následne malo preniesť do
poklesu dlhodobých úrokových sadzieb, čo malo vyvolať vyššiu spotrebu a investície. Na tento krok reagovali dlhopisové
trhy okamžite, výnosy z dlhodobých amerických dlhopisov
zaznamenali pokles, naopak, pri krátkodobých splatnostiach
výnosy vzrástli. V júni 2012 FED reagoval na hrozby súvisiace
s poklesom ekonomiky a rozhodol o predlžení operácie Twist
do konca roka 2012. Program bol podľa plánov ukončený,
FED však pokračoval v nakupovaní dlhodobých US treasuries v objeme 45 mld. USD mesačne s cieľom podporovať
dlhodobé úrokové sadzby. Spomínané opatrenia poskytli finančným trhom likviditu v objeme 4,25 bil. USD. V roku 2014
začal FED znižovať mesačné nákupy dlhopisov, až ich úplne
zastavil. Uvedené kroky na dodanie likvidity mali vplyv na súvahy oboch centrálnych bánk. Bilancia ECB sa v priebehu
obdobia 2007 až 2017 nafúkla z 1,15 bil. eur na 4,47 bil. eur
a s kvantitatívnym uvoľňovaním opäť začne od novembra,
FED má od skončenia kvantitatívneho uvoľňovania 4,5 bilióna
USD. Ak bude ECB spokojná s vývojom ekonomík eurozóny
a s vývojom inflácie, tak pravdepodobne pristúpi k znižovaniu
bilancie prostredníctvom spätného predaja dlhopisov tak, ako
to v súčasnosti robí FED.
Uvoľnenie menovej politiky má podporiť hospodársky rast.
Na základe nepostačujúceho oživovania ekonomík, centrálne
banky robili rôzne opatrenia cez ponechanie hlavných úrokových sadzieb na historicky najnižších úrovniach, cez rôzne krátkodobé programy až po pokračovanie nákupu aktív.
Uvidíme, aké budú ďalšie kroky 2 najsilnejších centrálnych
bánk sveta v prostredí napätých medzinárodných vzťahov,
neistoty vzhľadom na brexit a spomaľovanie ekonomického
rastu Číny. Ich kroky však signalizujú, že úroky budú držať na
nízkych úrovniach dlhší čas, než sa pôvodne predpokladalo.
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
Zdroje:
www.nbs.sk
www.federalreserve.gov
www.ecb.europa.eu
www.economist.com
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Elizabeth Warren – 70-ročná demokratka, senátorka Massachusetts od roku 2013. Učila právo na viacerých univerzitách vrátane Harvardu. Svoju kandidatúru oznámila vo
februári a odvtedy jej predbežné výsledky neustále rastú.
Warren chce posilniť demokraciu, odstrániť korupciu, vybudovať strednú triedu.
Bernie Sanders – 78-ročný demokrat, v Senáte USA pôsobí od roku 2006. Svoju kandidatúru oznámil vo februári.
Chce zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých, záleží mu na klimatických zmenách, dostupnosti kvalitného
vzdelania a bývania pre všetkých, tiež chce vybudovať
strednú triedu.

„Pravda, ktorá mrzí, je lepšia
ako lož, ktorá potešuje.“
Johann Wolfgang von Goethe
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Autor je product account manager Tatra banky, a.s.
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Dôležité budú aj udalosti týkajúce sa odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Je pravdepodobné, že brexit nastane až v roku 2020. Aktuálne Briti opäť neschválili návrh
dohody o brexite. Snemovňa odsúhlasila, že s definitívnym
schválením brexitovej dohody sa musí počkať, kým jej obsah nebude prevedený do britského práva. Boris Johnson
by mal opäť požiadať Európsku úniu o ďalší odklad brexitu
o 3 mesiace. Je tak zrejmé, že udalosť, ktorá plnila stránky novín väčšinu času roka 2019, ich bude plniť i v tom
budúcom.
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Text: Miloš Dobrota

„Politici profitujú z hlúposti
národa, humoristi z hlúposti
politikov.“
Ján Grešák
Rok 2020 bude v znamení politiky – očakáva sa viac
ako 60 parlamentných či prezidentských volieb naprieč
celým svetom. Budúcoročné voľby v krajinách ako Spojené štáty americké, Irán či Francúzsko môžu ovplyvniť
dianie nielen v tej-ktorej krajine, ale aj vývoj na finančných
trhoch. Pre nás Slovákov budú tiež veľmi dôležité voľby do
slovenského parlamentu.
Dňa 21. februára sa budú konať jedenáste parlamentné
voľby v Iráne. Nové zloženie parlamentu môže ovplyvniť aj
aktuálne veľmi napäté vzťahy s USA.
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Pre Slovákov budú veľmi dôležité voľby do nášho parlamentu, ktoré sa budú konať 29. februára.

Jednoznačne najdôležitejšou politickou udalosťou vo svete
budú voľby v USA, a to 3. 11. 2020. V nich takmer 224 miliónov Američanov rozhodne, či sa Donald Trump stane
druhýkrát prezidentom USA. Nebude sa však rozhodovať
iba o novej hlave štátu, ale budú sa obsadzovať aj Senát
a Snemovňa. Dokonca 11 štátov USA si bude voliť aj svojho
nového guvernéra.
Zaujímavé je zloženie voličov. Tí budú najrozmanitejší a najmladší v histórii týchto volieb. Až 10 % voličov bude vo veku
od 18 do 23 rokov a jedna tretina voličov nebudú belosi.
Nevšedná voličská základňa dáva predzvesť nejasnému
a možno neočakávanému výsledku.
Kandidátska listina bude taktiež najrozmanitejšou v histórií
krajiny. Novým „Trumpom“ by sa rado stalo 26 Američanov.
Aktuálne najvyššie preferencie majú nasledujúci kandidáti.
Joseph R. Biden, jr. – 76-ročný demokrat. Bol viceprezidentom krajiny v rokoch 2009 až 2017. Ak by sa stal prezidentom, chce znova vybudovať silnú strednú triedu, spravodlivú
demokraciu pre všetkých, skoncovať s ozbrojenými násilnosťami a útokmi.
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Text: Daniel Gašpar

Podnikateľské prostredie malých a stredných firiem a taktiež
začínajúcich podnikov postupne dozrieva a čoraz viac sa
otvára podpore pokrokových myšlienok, schopných pretavenia do medzinárodného biznisu. Firmy majú na dosah nielen
nové spôsoby financovania, ale taktiež rozširujúci sa ekosystém partnerov a profesionálov z podnikateľského prostredia. Títo si čím ďalej, tým častejšie uvedomujú ich potenciál
a majú znalosti a skúsenosti potrebné na ich rast. Patria
k nim aj klienti privátneho bankovníctva, ktorí čoraz viac siahajú po zhodnocovaní svojich aktív v tejto oblasti. Aj vďaka
nim a ich spolupráci s investičnou platformou Crowdberry
sa počas posledných štyroch rokov objavili medzinárodné
úspechy spoločností ako Ecocapsule, Sensoneo, Boataround či GymBeam. Tieto spoločnosti s pomocou kapitálu
získaného od slovenských a českých investorov expandujú
v zahraničí, mnohokrát celosvetovo, a svojim podporovateľom prinášajú významné zhodnotenie. Medzinárodná expanzia a potenciál týchto spoločností meniť svoje odvetvia
najviac prilákali desiatky nových nielen súkromných, ale
taktiež inštitucionálnych investorov..
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Investičná platforma Crowdberry sa zameriava práve na
prepojenie sveta investorov a inovatívnych domácich spoločností. Ako jedna z mála umožňuje súkromným investorom kúpiť podiel vo firme a uchádzačom o investíciu okrem
finančnej pomoci poskytuje celú škálu ďalšej pridanej hodnoty vo forme skúseností, odborného know-how, kontaktov

a partnerov nielen lokálnych, ale i medzinárodných. Medzi
najväčších partnerov Crowdberry patrí taktiež privátne bankovníctvo Tatra banky, ktorého klienti sa svojimi investíciami
cez platformu pravidelne podieľajú na podpore spoločností.
Za 4 roky svojho pôsobenia na trhu pripravilo Crowdberry
na vstup investorov 11, dnes už medzinárodne úspešných
firiem, ktoré získali na podporu rozvoja investície v celkovej
výške 15 miliónov eur. Viaceré z týchto investícií dnes už prinášajú zhodnotenie vo forme či už ročných dividend alebo
odpredaju časti podielov novým investorom.
Veľmi úspešne u odborníkov i laikov zarezonoval príbeh
Ecocapsule, sebestačného mobilného mikrodomčeka, ktorý zožal úspech nielen na výstaviskách, ale rozbehol výrobu, distribúciu do siedmich krajín sveta, ako aj model krátkodobých prenájmov na unikátnych miestach. Obrovský
rast zaznamenal počas troch rokov aj rezervačný systém
Boataround.com. Z pôvodne 800 lodí v 23 destináciách
má dnes registrovaných vyše 14-tisíc plavidiel vo viac ako
600 destináciách a má najväčší vlastný online katalóg na
prenájom lodí na svete. Niekoľko tisíc zákazníkov z viac ako
50 krajín sveta si lode zarezervovalo, čo môžu dnes urobiť
už v 18 svetových jazykoch. Uviesť možno aj technologicky
inovatívne Sensoneo, ktoré svojou inteligentnou správou
odpadu zaujalo domácich, ale aj zahraničných zákazníkov
a predajných partnerov. Ako prvé sa presadilo v sieti vecí
NB-IoT prevádzkovanej T-Mobile US. V súčasnosti zákazníci

prevádzkujú tisíce senzorov v 40 krajinách na 5 kontinentoch. Investorov však zaujali aj ďalšie lokálne spoločnosti
ako košický e-commerce gigant GymBeam pôsobiaci na
7 trhoch strednej a východnej Európy, rodinný prémiový
výrobca jogurtov Malý gazda či znovuzrodená česká ikona
Čezeta.
Úspech firiem priťahuje ku Crowdberry nielen ďalšie zaujímavé investičné príležitosti, ale aj investorov, ktorí sa chcú
aktívne zapojiť do podpory rastúcich spoločností. O to viac,
ak sú to firmy z ich okolia alebo odvetvia, ktorému rozumejú.
Skúsenosť dlhoročného medzinárodného manažéra Petra
Bečára, dnes už jedného z partnerov Crowdberry, to potvrdzuje: „Do platformy som sa najskôr registroval ako investor,
lákala ma možnosť spoluvlastniť zaujímavé slovenské firmy
s potenciálom rastu a zároveň aj možnosť pomôcť im získať
medzinárodné renomé. Lákala ma aj možnosť zužitkovať
svoje dlhoročné zahraničné skúsenosti z top manažmentu
medzinárodných firiem, poskytnúť svoje know-how i kontakty lokálnym firmám s potenciálom rastu a aktívne sa podieľať
na ich úspechu. A nie som ani zďaleka jediný.“
Podieľať sa na tvorbe zdravého podhubia, v ktorom sa bude
dariť inovatívnym slovenským firmám, pôsobí dnes motivačne na širokú škálu spoločností a organizácií z rôznych oblastí podnikania. Aktuálne ohlásila Crowdberry strategickú
spoluprácu s prestížnou spoločnosťou Mazars. Tá patrí medzi najväčšie konzultačné firmy na svete a bude vykonávať
hĺbkové audity spoločností ako súčasť kontroly a výberového procesu pred investíciou. Výberový proces Crowdberry
je veľmi prísny. Z viac ako 500 analyzovaných spoločností
počas 4 rokov Crowdberry investorom vybralo a predstavilo
iba 20.
„Teší nás, že naše výsledky priťahujú špičkové firmy a výnimočných firemných hráčov z bankového i poradenského
sektora. S ich pomocou vytvárame silnú sieť a tak povediac
mozgovo-finančný podnikateľský trust. Vzniknutý ekosystém
profesionálov z podnikania a investícií pomáha nielen vytvárať nové firmy, ale im aj odkrýva nové možnosti presadenia
sa na trhu. S ich úspechmi a zhodnocovaním potom prichádza zvýšený záujem investorov,“ komentuje nové partnerstvo Daniel Gašpar, managing partner platformy.

GymBeam
Gymbeam je e-commerce platforma so športovou výživou,
výživovými doplnkami, funkčnými potravinami dennej spotreby a športovým oblečením.
Na trhu od roku 2012
2019
Najrýchlejšie rastúca fitness značka v regióne
4 vlastné značky
EUR 22+ miliónov plánované tržby
50 %+ ročný rast pri zachovaní ziskovosti

Ecocapsule
Ecocapsule je svetoznámy, sebestačný smart-home poháňaný vetrom a slnečnou energiou, ktorý kombinuje slobodu bývania, moderné technológie a unikátny dizajn.
2016
Prototyp
Desiatky predobjednávok
Chýbajúca firemná infraštruktúra
2019
Rozbehnutá výroba a predaj
Spustený model prenájmu
Firemná infraštruktúra a tím
Sprostredkovatelia a distribútori v 9 krajinách sveta

Boataround
Boataround.com je online rezervačný systém na prenájom
jácht, motorových člnov, katamaránov s najväčším vlastným
katalógom lodí na svete.
2016
800 lodí a 17 rezervácií
3 členovia tímu vrátane zakladateľov + priatelia
23 destinácií a 2 jazyky

Práve v praxi overené postupy pri mobilizácii súkromného
kapitálu zohrali kľúčovú úlohu vo výbere Crowdberry na
správu takmer 12 mil. eur od Slovenského Investičného
Holdingu. Investičný fond je určený výhradne na podporu
mladých a začínajúcich firiem zo všetkých regiónov Slovenska. „Našou úlohou správcu bude prostredníctvom dcérskej
spoločnosti CB Investment Management transparentne alokovať a zhodnocovať zverený kapitál. Ten má z dlhodobého
hľadiska slúžiť obyvateľom Slovenska tým, že bude napomáhať vznik a rast inovatívnych firiem, ktoré sa stanú silnou súčasťou ekonomiky a pomôžu jej diverzifikácii v čase
hospodárskeho útlmu a možných dosahov automatizácie,“
uzatvára Daniel Gašpar.

2019
14 000+ lodí a 600+ destinácií v katalógu
Ponuka v 18 jazykoch
Tisíc rezervácií od zákazníkov z 50 krajín
30 členov tímu + stážisti

Vybrané firmy z investičného fondu sa taktiež predstavia
súkromným investorom na platforme Crowdberry. Investori
sa budú môcť k investíciám fondu pridať za rovnakých podmienok. Stačí si zvoliť konkrétnu investičnú príležitosť a na
webe www.crowdberry.eu vyjadriť svoj záujem investovať.
Na pravidelných podujatiach Crowdberry sa môžu investori
s predstaviteľmi spoločností osobne stretnúť..

2017
2 typy senzorov
1 300 predaných alebo prenajatých senzorov
1 partner

Autor je Managing Partner Crowdberry a.s.

Inovácie

Inovácie

Investori objavujú
potenciál lokálnych
firiem s globálnymi
úspechmi. Prví
svoje investície už
zhodnotili

Sensoneo
Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení
pre management odpadov, ktorý pomáha optimalizovať
náklady na zvoz odpadu, zlepšovať životné prostredie a
kvalitu života obyvateľom miest.

2019
4 typy senzorov – všetky bežné siete vecí (IoT)
40 krajín, 5 kontinentov
Tisíce nasadených senzorov
40 partnerov v 30 krajín sveta
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Inovácie

Inovácie

MAIB
Private
TB
banking
Text: Tomáš Čulen

„Maybe it´s not too late to
learn how to love and forget
how to hate.“
Ozzy Osbourne
Takýmto citátom, ktorý by mohol prvoplánovo znieť na začiatku z dôvodu znalostnej asimilácie (spodobovania) rovnako
ako názov článku, otvárame dlho zamknutú komnatu digitalizácie sveta privátneho bankovníctva. Skratka v nadpise
ukrýva Mobilnú aplikáciu a Internet bankingTB. Podobnosť
s anglickým „maybe“ je čisto náhodná. Citát však dostáva
hlbší rozmer pri zamyslení sa nad realitou ochoty adoptovať
si, alebo ak chcete zamilovať si digitálny svet aplikácií, ktoré sú nevyhnutným vývojovým stupňom všadeprítomného
world wide webu – internetu. Tatra banka a Private bankingTB
prichádzajú po spustení platformy digitálneho poradenstva
Financial Advisory Tool s upravenou Mobilnou aplikáciouTB
a Internet bankingomTB so sprístupneným svetom privátneho
bankovníctva pre potreby klientov. Práve teraz si môžete vo
vašom telefóne otvoriť aplikáciu Tatra banka (MA TB) a vstúpiť
cez zložku Privátne bankovníctvo do menu najpoužívanejších
nástrojov privátneho bankovníctva: k vašim osobným investičným odporúčaniam, rizikovým odporúčaniam a testom
znalostí a skúseností, transakčným výpisom, konfirmáciám
zo zrealizovaných obchodov a tiež k nákladovým výpisom,
ktoré transparente zobrazujú zaplatené poplatky. To všetko je
v podzáložke Zmluvná dokumentácia.
V prípade, že vami preferované zariadenie je počítač, teda vo
väčšine prípadov notebook, je pre vás táto záložka prístupná
v menu Internet bankinguTB. Na odomknutie prístupu slúži
v Mobilnej aplikáciiTB váš prihlasovací PIN a v Internet
bankinguTB kód z čítačky.
Druhou podzáložkou menu Privátne bankovníctvo bude
Klientsky portál – pohľad na vaše portfólio, ktoré ste mali možnosť vidieť na stretnutiach s vaším privátnym bankárom. Pohľad bude umožňovať voľbu medzi statickým a dynamickým
zobrazením portfólia klienta privátneho bankovníctva. Ako
náš klient si môžete vybrať pohľad cez Mobilnú aplikáciuTB
v mobilnom telefóne alebo v Internet bankinguTB.
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Tretí nástroj na digitálnu komunikáciu s privátnym bankovníctvom Tatra banky nájdete v podzáložke Dokumenty na podpis. Tu bude možné potvrdzovať – digitálne podpísať pokyny

na nákup/predaj cenných papierov, fondov Tatra Asset Management a tiež prevodov peňažných prostriedkov. Týmto nahradíme službu Mobile SignTB, ktorá po spustení vylepšenej
Mobilnej aplikácieTB ukončí svoju činnosť v súlade s obchodnými podmienkami Tatra banky. Voľba na podpísanie – digitálne potvrdenie nákupov alebo predajov a prevodov peňazí
bude k dispozícii prioritne v Mobilnej aplikáciiTB.
Budem rád, ak sa vďaka vašim užívateľským skúsenostiam
zaradí novoodomknutý svet privátneho bankovníctva medzi
aplikácie denne využívaných nástrojov privátnych klientov.
Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov III., Tatra
banky, a.s.

Aplikácia Tatra banka

Zažite krásu digitálneho bankovníctva
s najnovšou verziou aplikácie Tatra banka
Virtuálny bankár AdamTB k dispozícii 24/7
Modernejší intuitívny dizajn
Prehľadná navigácia v spodnom menu
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Naša spolupráca s vami je cestou, ktorej cieľom
je prinášať výnimočný zážitok s privátnym
bankovníctvom. Súčasťou tejto cesty je aj vzťah,
ktorý s vami máme. Vedeli sme, že pri tvorbe
nového vizuálneho štýlu Private bankingu bude
práve ten základným východiskom. Pretože vaša
dôvera je to najvzácnejšie, čo máme. Chceme,
aby ste už pri prvom kontakte videli, že od nášho
vzťahu môžete očakávať vždy maximálne osobný
a diskrétny prístup.

S ohľadom na našu víziu a hodnoty sme hľadali
inšpiráciu, ktorá zobrazuje jednoduchosť, prestíž
a zároveň náročnosť. Našli sme ju v zástene
alebo paraváne. Už od nepamäti slúžili paravány

Najvia
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ceň
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u vsttupu
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v chrámoch a palácoch ako estetický prvok,
ktorý delil priestor a poskytoval diskrétnu zónu.
So svojím ozdobným luxusným prevedením

Tatra banka Private banking, privátne

Preto sme sa po vyše ôsmich rokoch rozhodli

spĺňali zásteny náročné vizuálne kritériá

bankovníctvo s najdlhšou tradíciou, prešlo za

pre zmenu celkového imidžu, vizuality

priestorov, v ktorých sa nachádzali.

obdobie svojho pôsobenia dlhú cestu. Neustále

a materiálov.

posúva vpred ponúkané služby a inovatívne

Motív paravánu so svojím neodmysliteľným

riešenia a dlhodobo buduje to najvzácnejšie –

Potreba reﬂektovať na zmeny aj ﬁlozoﬁu našej

estetickým a vkusným spracovaním sa tak stáva

vzťah s privátnymi klientmi.

banky úzko súvisí s ešte intenzívnejšou

naším hlavným výrazovým prostriedkom a tvorí

a profesionálnejšou orientáciou na vás, našich

našu novú vizuálnu identitu. Aby ste aj vy pri

A hoci je Private banking Tatra banky najlepší

klientov. Stáli sme teda pred výzvou, ako tento

každom jednom kontakte s nami cítili to, čo

a najstarší na Slovensku – alebo práve preto –,

náš prístup a vzájomný vzťah preniesť aj do novej

si vážime najviac. A to je náš vzájomný vzťah.

musí byť dynamický a neustále sa rozvíjajúci.

identity Private bankingu Tatra banky.

Diskrétny a vzácny.

Tabuľka 1: Prehľad výkonnosti splatených bonusových
certifikátov
Celkový priemerný
výnos

Priemerný p.a.
výnos

EUR

25,36 %

5,85 % p. a.

USD

31,24 %

5,89 % p. a.

PLN

27,10 %

7,82 % p. a.

CZK

23,33 %

4,28 % p. a.

Mena

Raiffeisen
Centrobank
a Tatra banka

Stav k: 01. 10. 2019, pozorovanie od 01. 01. 2012, zdroj: www.rcb.at

Spolu s postupným znižovaním úrokových sadzieb v eurozóne, ktoré sa pomaly blížili k nule, bolo na finančnom
trhu veľmi náročné nájsť investíciu s potenciálne krátkym
trvaním. Preto pre klientov privátneho bankovníctva priniesla
Raiffeisen Centrobank v roku 2015 ďalšiu produktovú inováciu - expresné certifikáty. Tie sa stali obľúbenou súčasťou klientskych portfólií, pretože ponúkajú príležitosť získať
atraktívny výnos s možnosťou predčasného splatenia už
po prvom roku trvania, a to aj v prípade stagnujúceho vý-

voja podkladového aktíva. Inteligentný výber parametrov
produktu zabezpečil okrem atraktívneho výnosu aj 100 %
úspešnosť všetkých 11 predčasne splatených expresných
certifikátov. Tabuľka 2 zobrazuje priemerný ročný výnos a
priemerné trvanie na mieru šitých expresných certifikátov
pre Privátne bankovníctvo Tatra banky.
Tabuľka 2: Prehľad výkonnosti splatených expresných
certifikátov
Priemerný ročný
výnos

Priemerné trvanie
investície

EUR

7,13 %

1,17 roku

USD

10,00 %

1 rok

PLN

9,25 %

1 rok

CZK

7,50 %

1 rok

Mena

Škola investora

Škola investora

renomovaných akciových indexoch. Obsahovali komfortnú
úroveň ochrany aj počas klesajúcich trhov a navyše boli
mnohokrát vybavené dodatočnými vylepšeniami, ako napríklad „best-entry“ funkcia, ktorá zabezpečovala garanciu
najlepšieho vstupu do investície počas sledovaného obdobia. O úspechu správne zvolenej stratégie hovoria samotné
čísla: 100 % úspešnosť všetkých 36 splatených bonusových
certifikátov s výnosom, ktorý prekonal podkladový trh. Tabuľka1 zobrazuje výkonnosť na mieru šitých bonusových
certifikátov pre Privátne bankovníctvo Tatra banky.

Stav k: 01. 10. 2019, pozorovanie od 01. 01. 2015 zdroj: www.rcb.at

Investičné certifikáty sú už v dnešnej dobe integrálnou súčasťou klientskych portfólií na Privátnom bankovníctve Tatra
banky. Investori môžu využiť exkluzivitu pravidelných primárnych úpisov nových, na mieru šitých investičných certifikátov alebo si vybrať zo širokej palety existujúcich produktov
na sekundárnom trhu. Samozrejmosťou sú transparentnosť,
teda možnosť kedykoľvek v čase sledovať aktuálnu trhovú
cenu investície, a permanentná likvidita, ktorá dáva investorom istotu, že vedia svoj certifikát odpredať kedykoľvek pred
skončením jeho trvania.
Autor je Chairman of the Management board at Raiffeisen
Centrobank AG Slovak Branch.

Text: Michal Polin

Priekopníci v investičných
certifikátoch na slovenskom
trhu
Náročné prostredie na finančných trhoch si vyžaduje inteligentné investičné riešenia. Investori (nielen v privátnom bankovníctve) vždy riešili základnú dilemu: kam investovať svoje
prostriedky tak, aby za akceptovateľnej miery rizika vedeli
dosiahnuť požadovaný výnos. Riešením tejto dilemy môžu
byť certifikáty od Raiffeisen Centrobank AG.
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Spolupráca Raiffeisen Centrobank a Tatra banky sa začala
v roku 2006, keď mali klienti privátneho bankovníctva prvýkrát možnosť rozšíriť svoje tradičné investičné portfólio
o nový inovatívny produkt – investičný certifikát. Ponuka
sa v prvých rokoch zameriavala na garantované certifikáty. Vďaka prostrediu vyšších úrokových sadzieb boli emisie
vnímané ako alternatíva voči dlhopisom. Garantované certifikáty dávali investorovi možnosť získať fixný výnos a navyše ponúkali príležitosť podieľať sa na raste akciových trhov.
V prípade nepriaznivého vývoja podkladového aktíva (zvyčajne akciového indexu) investor získal naspäť svoj inves-

tovaný kapitál. Rozhodnutie využiť trhové podmienky na
zostrojenie produktov s garanciou a konzervatívny prístup
sa osvedčili práve počas krízy v rokoch 2008 a 2009, keď
garantované certifikáty ochránili majetok investorov pred
prudkým poklesom na akciových trhoch.
Pokrízové obdobie, ktoré okrem zvýšenia opatrnosti akciových investorov prinieslo aj prostredie nižších úrokových
sadzieb, malo za dôsledok zníženie atraktívnosti investícií
s fixným výnosom. Investori začali hľadať alternatívy s optimálnym pomerom rizika a výnosu – také, ktoré by prinášali
vyššie zhodnotenie ako na dlhopisoch a disponovali nižším
rizikom ako pri akciách. Do pozornosti sa preto začali dostávať bonusové certifikáty. Tie ponúkajú možnosť dosiahnuť
vopred stanovený výnos v prípade, že podkladové aktívum
(akciový index) nikdy počas trvania certifikátu nedosiahne
úroveň ochrannej bariéry. To znamená, že investor môže dosiahnuť oproti priamej investícii do akciového indexu výnos
nielen pri rastúcom, ale aj pri stagnujúcom a klesajúcom
vývoji.
S cieľom vytvoriť exkluzívnu investičnú stratégiu s individuálnymi podmienkami pre Privátne bankovníctvo Tatra banky začala Raiffeisen Centrobank od roku 2012 pripravovať
na mieru šité bonusové certifikáty, ktoré boli založené na
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Text: Miroslav Dobšovič

„Kríza je produktívny stav.
Človek z nej musí odstrániť
iba príchuť katastrofy.“
Max Frisch
švajčiarsky dramatik
Na základe informácií získaných z googla sa slovo kríza aktuálne vyhľadáva viac ako v rokoch 2008 až 2009.

Čo je však inak?
Zmenilo sa správanie konzervatívneho investora.

Dlhopisový trh
Pred rokom 2008 investorovi na dosiahnutie 5 % výnosu stačilo investovať do kvalitných štátnych dlhopisov, resp. korporátnych dlhopisov s dobrým ratingom. Ak chcel investor výnos
8 a viac percent, pozrel sa na high yieldové korporátne dlhopisy (dlhopisy s ratingom BB až C). Investovanie bolo jednoduché, potrebovali sme zoznam dlhopisov spolu s informáciami
o cene, výnose, ratingu, maturite a likvidite.
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Ak chce v súčasnosti investor dosiahnuť výnos 5 % a viac, tak
to už také jednoduché nie je. Samotné ratované dlhopisy nám
už nestačia. Investor, ak chce zostať na dlhopisovom trhu,
musí sa obzerať po exotickejších nástrojoch dlhopisového
financovania, ako sú zmenky, prípadne dlhopisy neratingovaných spoločností bez likvidity, prípadne účelovo založené
firmy, ktoré vydávajú nekryté dlhopisy.

Čo sa deje?
Odpoveď môže byť jednoduchá. Je za tým pokrízová politika centrálnych bánk. Pozrime sa však na dopyt a ponuku, tie
„jednoduché staré známe faktory“. Prečo sa kupujú dlhopisy
so záporným výnosom, resp. výnosom pod 1 %? Je o nich záujem! Pochybujem, ale že je to záujem individuálnych investorov. Dopyt po týchto dlhopisoch vytvárajú inštitúcie, banky,
poisťovne, dôchodkové spoločnosti, ktoré sú „zošnurované“
legislatívou, pravidlami, sľubmi o konzervatívnom prístupe.
Túto neefektivitu trhu požičiavať za také výnosy, sme si spravili
sami. My individuálni investori, v podobe voličov, obyvateľov,
sporiteľov. Sú to obrovské naakumulované peniaze bežných
ľudí v životných poistkách, v dôchodkových fondoch a na
účtoch bánk, takéto množstvo úspor, takmer každého v západnom svete, nevieme efektívne umiestniť. Chránia nás pravidlá, legislatíva, chráni nás náš mozog, ktorý chce finančnú
bezpečnosť rodinného majetku, snaha ochrániť samých seba,
rodinu, voličov, deti...

Akciový trh
Ak chceme v súčasnosti dosiahnuť 5 % výnos a odmietame
už spomínané dlhopisy, ďalšiu možnosť nám ponúka akciový
trh, prípadne jeho modifikácie cez množstvo druhov certifikátového biznisu a stále viac populárnych ETFiek, ktoré už
nie sú len na indexy ale vytvárajú sa na čokoľvek, dokonca aj
s vnoreným úverom.
Ako prvé nám napadnú na akciovom trhu blue chipove akcie
a ich dividendy, to je ako predjedlo. A s jedlom rastie chuť. Na
dosiahnutie výnosov sa bežní investori obrátili od blue chipov
na firmy, ktoré reprezentujú nové technológie, úspešné inovácie, nové prístupy, nové trendy. Už to nie je len o bežných firmách, ako sú nápojoví a automobiloví giganty, chceme jednorožcov! Nové úspešné firmy, ktoré menia svet a zvyky. Bežný
investor je dnes so svojimi úsporami v oveľa väčšej miere
na akciovom trhu ako predtým.
Strach, neistota, a najmä vyššia angažovanosť na rizikových investíciách spôsobuje legitímne otázky. Príde
kríza?

Sociálne siete a sebanaplňujúce sa proroctvo
Zopár štatistík a porovnaní s rokom 2008
–	Facebookové aktívne konto malo v roku 2008 len 100 mil.
užívateľov, dnes je to viac ako 2,2 mld.
–	Linkedln 37mil. vs 500 mil.
–	Instagram neexistoval a teraz má 1mld. užívateľov.
–	Najpopulárnejšie telefóny tej doby boli „véčková“ Motorola
a Nokia s farebným displejom.
–	500 miliónov mobilov pripojených na internet vs viac ako
6 mld. mobilov v roku 2019.

Ponuka sa prispôsobuje
dopytu a cena (úrok) pri
vysokom dopyte klesá.

V dnešnej dobe hodnota informácie takmer nemá cenu, dnes
vedia „všetci všetko a hneď“. Dokonca, môžeme hovoriť o kolektívnej svetovej mysli. Internet spája všetkých, všade a v rovnakom čase. Ľudstvo sa blíži k onej dokonalej informovanosti.
Toto prepojenie však vytvára nové nepoznané priestory, ktoré
môžu vyvolať zmenu správania sa, ktoré môžu zmanipulovať
masy, preto v dnešnej dobe sme stále viac konfrontovaní aj hoaxami. Ľudia vo svojej prirodzenosti radi čítajú šokujúce vyhlásenia, šokujúce fakty, šokujúce porovnávania a súťažíme, kto
má pravdu, resp. kto bude mať pravdu. Možno preto je namieste aj fakt, že zatiaľ čo v rokoch 2008 až 2009 bol vysoký počet
vyhľadávaní slova recesia v čase už prebiehajúcej krízy (vrchol
na akciových trhoch bol záver roka 2017), dnes je viac vyhľadávané toto slovo v čase, kedy kríza reálne ešte nenastala.

Preto ak chce investor zostať na dlhopisových trhoch, musí sa
pozrieť inam a trh, samozrejme, vytvorí ponuku, existuje predsa dopyt. Ponuka dlhopisov cez 5 % neratingovaných firiem
na „úžasné“, „sľubné“ moderné projekty. Trh sa zmenil, nepožičiavame cez dlhopisy firme, ale dávame peniaze do „projektu“. Banky tieto projekty nemôžu financovať v takej miere
ako predtým, lebo im v tom bráni legislatíva, bezpečnosť, limity... Tak trh si „našiel priestor“. A ako dôsledok týchto našich
pravidiel, zákonov a konzervatívnom prístupe je o to väčšia
neprehľadnejšia džungľa dlhopisov na trhu. Bežní investori

V dnešnej dobe predstihové indikátory ukazujú na možné spomalenie ekonomiky a z toho vyplýva množstvo článkov a obáv
investorov. Predstihové publikované indikátory (ZEW, PMI) sú
indexy, ktoré vyjadrujú náladu v ekonomike do budúcnosti,
všetky sú spracúvané na báze dotazníkov, odbornej verejnosti,
myslenej ako manažérov veľkých firiem, ktorí sú takisto bežní
ľudia, ktorí čítajú a navzájom sa ovplyvňujú v dnešnej dobe
omnoho viac ako v roku 2008. Bolo by to prvýkrát v histórii, čo
by nám o prichádzajúcej kríze zvestovali dopredu aj indikátory
aj internet.

Čo robiť?
1)	Byť na trhu
	Predvídanie korekcií spôsobuje vypredávanie investícií zo
strachu a skôr sa stane, že trhy narastú bez vás, ako klesnú
s vami. Za 100 rokov sme boli 4-krát svedkami prepadu
o viac ako 40 %. Trafiť to je takmer nemožné. Nebyť na
trhu je v podobe ušlých ziskov násobne drahšie ako
realizovanie potenciálnej straty.
2) Dynamické správanie. Mať plán B.
	Treba byť pripravený a využívať akciové zľavy, čo vám trh
ponúka, mať finančnú rezervu, vedieť sa zmeniť z konzervatívneho investora na dynamického a využiť akciové zľavy,
ktoré trh ponúka. Veľké prepady bývajú často o generačnej
príležitosti. Treba vedieť zmeniť svoj „mindset“ a pozerať sa
na krízu nie so strachom, ale ako na príležitosť.
3) Rebalansing
	S poklesom trhov je dôležité kontinuálne dokupovanie.
Uvediem príklad, ako konzervatívny investor si, povedzme, drží strategicky alokáciu na akciách okolo 20 %, pri
poklese sa váha akcií v portfóliu preváži smerom dole, a to
nám bez emócií indikuje dokupovanie na pôvodnú hodnotu. Týmto pravidlom viete ľahko využiť korekcie. V prípade
väčšieho poklesu stojí za úvahu aj prehodnotenie svojho
rizikového profilu smerom vyššie.
4)	Dostatočný investičný horizont a mať diverzifikované portfóliá

Škola investora

Škola investora

Kríza príde?
Alebo nepríde?
Krízu si vytvoríme
sami...

sú dnes v oveľa väčšej miere zainvolvovaní na dlhovom
financovaní projektov ako pred rokom 2008, keď to pokrývali vo väčšej miere banky.

Vzhľadom na aktuálnu elektronicko-sociálnu internetovú previazanosť sa vynára na mieste otázka, či si touto previazanosťou sami nespôsobíme krízu, pretože už teraz reagujeme na
niečo, čo ešte ani nie je, skonzervatívňujeme portfóliá, zeefektívňujeme procesy, pozeráme sa detailne na personálne
náklady, prípadne aj prepúšťame, resp. plánujeme prepúšťať.
Z hľadiska histórie kríz platili tieto pravidlá:
–	väčšina trhu sa mýli;
–	trhy fungujú na očakávaniach a práve ich nenaplnenie
spôsobuje šok
Zopár Buffetových pravidiel:
a)	Akcie musíte kupovať práve vo chvíli, keď o akcie nemá
nikto záujem.
b)	Nikdy nemajte pocit, že robíte niečo správne, keď s vami
súhlasí veľa ľudí.
Zhrnutie: Mám osobne dilemu, či mám veriť starým pravidlám.
Mám veriť indikátorom? Mám veriť článkom? Nespôsobíme si
sami krízu ako sebanapĺňajúce sa proroctvo a poprieme platnosť starých pravidiel?

„Zistil som, že odvaha nie je
neprítomnosť strachu, ale
víťazstvo nad ním. Odvážny
človek nie je taký, čo nepociťuje strach, ale taký, ktorý
strach porazí.“
Nelson Mandela
Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov I. Tatra banky, a.s.
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Spoločenská rubrika

Glamour
na dosah
Text: Jana Vilčeková, Miroslava Michalíková

V aukčnej sieni Bonhams v New Yorku sa v septembri dražili
šperky vo všetkých farebných škálach a kombináciách. Celková hodnota aukcie dosiahla sumu 6,8 milióna amerických
dolárov a hlavným lákadlom pre kupcov bol modrý diamant
s hmotnosťou 2,17 karátu osadený do prsteňa.

Ako pravá Popoluška som sa cítila vďaka prsteňu s ružovým
diamantom, ktorý tvorcovia nazvali Cinderella Gem. Prsteňu
kraľuje 2-karátový ružový diamant obkolesený bielymi diamantmi.

Úchvatný prsteň s modrým diamantom bol vydražený za
2,5 milióna amerických dolárov. Jeho finálna cena vo výške
1,17 milióna amerických dolárov za karát presiahla trojnásobok odhadovanej sumy. Odborníci z aukčnej siene po
dražbe potvrdili, že tento výnimočný predaj je neklamným
znakom rastúcej túžby investorov a obdivovateľov vlastniť
ikonické a unikátne šperky.
Rozruch v aukčnej sieni spôsobili najmä vzácne farebné
diamanty, ktoré počas aukcie dosiahli pozoruhodné ceny.
Precízne vyrobený prsteň so 6-karátovým žltým diamantom
bol predaný za 312- tisíc amerických dolárov. Menší prsteň
s ružovým 2-karátovým diamantom vydražili za 250-tisíc
amerických dolárov, čo dokumentuje rastúcu hodnotu ružových diamantov.
Atraktívnym sa stal prsteň so zafírom vážiacim 21,56 karátu,
predaný za 306-tisíc amerických dolárov. Pôvab rubínov bol
na newyorskej dražbe zastúpený zlatou rubínovou brošňou
v tvare motýľa. Brošňa pravdepodobne z roku 1940 s ikonickým tvarom z 18-karátového zlata bola vydražená za finálnu
sumu 81-tisíc amerických dolárov.

Krása šperkov na dosah
Pohľad na dych berúce šperky vzbudí v každom z nás túžbu
vlastniť podobný umelecký kúsok. Inšpirovaná krásou šperkov z tejto dražby som sa rozhodla vypátrať rovnako krásne
a ikonické kúsky aj u nás. Pri nákupe luxusného šperku je
potrebné obrátiť sa na špičkových profesionálov, preto moje
kroky viedli do predajne šperkov ALO diamonds.
Hneď na prvý pohľad ma očaril prsteň z ružového zlata
osadený centrálnym modrým diamantom. Táto oslňujúca
kombinácia farebných a bielych diamantov je nepochybne
skvelou alternatívou k modrému diamantu z dražby.

ALO diamonds:
prsteň Cinderella Gem

Nielen na dražbách, ale aj medzi známymi osobnosťami sú
veľmi populárne žlté diamanty. Vybrať si ten najkrajší bola
náročná úloha. Okúzľujúcimi žiarivými odtieňmi ma najviac
upútal prsteň z bieleho zlata so žltým diamantom s hmotnosťou 4,05 karátu.

ALO diamonds:
prsteň Sunset Dream

V prípade zafíru bola voľba jednoznačná. Majestátny modrý
4,5-karátový zafír osadený do prsteňa spolu s diamantmi.
Jeho nadčasová elegancia vás uchváti.

ALO diamonds:
prsteň Sky Goddess

Vybrať si iba jeden prsteň bolo neskutočne náročné. Kolekcie ALO diamonds sú vytvorené z majstrovsky vypracovaných šperkov, z celej škály vzácnych kovov a drahokamov.
A viete, ako si to predstavujem? O sto rokov sa budú tieto
šperky dražiť ako ikonické!
ALO diamonds:
prsteň Cinderella Splendor
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Text pre Alo Diamonds spracovala
Produkcia s.r.o., Lýcejná 4, 811 03 Bratislava
produkcia@produkcia.eu

bratislava EUROVEA, AVION, AUPARK KOŠiCE HILTON
www.alo.sk

Jedným zo spoločenských trendov nadštandardne zabezpečených rodín je využívanie služieb, ktoré zvyšujú komfort
a šetria čas. Medzi takéto služby bezpochyby patria aj pomocnice v domácnosti – chyžné.

Nový trend sa dostal aj do
Bratislavy
V rámci hlavného mesta sa tento fenomén už dosť rozšíril.
Čoraz viac domácností oceňuje komplexnú službu, ktorá
v sebe zahŕňa upratovanie, varenie, babysitting, prípadne
starostlivosť o seniorov. Služba je poskytovaná pod názvom
UltraCare.

UltraCare sa od iných služieb
zásadne odlišuje
Služby UltraCare – starostlivosť o domácnosť - vykonávajú
chyžné z Filipín, ktoré komunikujú iba po anglicky. Ich prístup k práci je jedinečný a veľmi profesionálny. Zostávajú
v domácnosti dlhodobo.

Najvýznamnejšie benefity
V dnešnej uponáhľanej dobe, ktorá ľudí vťahuje do víru biznisu a povinností, nezostáva veľa času na rodinu. Vďaka
službe UltraCare je postarané nielen o domácnosť, ale aj
o deti či starých rodičov. Klient sa môže plnohodnotne venovať svojim najbližším, prípadne záľubám. K iným nie menej
významným benefitom patrí spoľahlivosť.
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Najväčšími prínosmi služby UltraCare sú jednoznačná úspora času a zvýšenie komfortu. Za nosný pilier služby považujeme diskrétnosť.

Spoločenská rubrika

Spoločenská rubrika

UltraCare
– exkluzívna
starostlivosť
o domácnosť
Pre koho je služba určená?
Predovšetkým pre rodiny, pre zaneprázdnených ľudí a pre
tých, ktorí považujú čas a komfort za najvzácnejšie atribúty.

Ako prebieha objednanie
služby
Klient sa rozhoduje pre rozsah služby podľa vlastných potrieb. Niekomu vyhovuje, aby chyžná navštevovala domácnosť len zopárkrát do týždňa, iný preferuje full-time. Po dohodnutí podmienok s klientom sa uzatvorí dlhodobá zmluva
a začne sa poskytovať služba. Domácnosť klienta navštevuje
vždy rovnaká chyžná, ktorá sa stáva samozrejmou súčasťou
rodiny. Len vo výnimočných prípadoch ju zastúpi kolegyňa.

UltraCare si môže klient
vyskúšať
Urobiť rozhodnutie na základe osobnej skúsenosti je najlepšia voľba. Z tohto dôvodu je vhodné si službu vyskúšať
a zistiť, či spĺňa očakávania.

UltraCare sa neustále vyvíja
Hlavným poslaním je poskytovanie profesionálnej služby,
takže okrem neustáleho zdokonaľovania existujúcej ponuky
venujeme zvýšenú pozornosť inováciám, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. V blízkej budúcnosti plánujeme do portfólia UltraCare začleniť napríklad aj dovoz zdravých a čerstvých
biopotravín priamo do domácností klientov a pod.
UltraCare.sk

Exkluzívna starostlivosť o domácnosť

Profesionálne služby pomocnice do domácnosti, ktorá ušetrí Váš čas a zvýši Váš komfort.
info@ultracare.sk, tel: +421 902 933 041
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Umenie

Umenie

Galéria
otvorená
špeciálnym
projektom
Nová webstránka ukazuje vývoj revolúcie deň po dni napríklad prostredníctvom fotografií, plagátov či rozhovorov. (Vizuál: Peter Gála; Foto: Ján Lörincz, SNG Bratislava)

Text: SNG

Úlohou a poslaním Slovenskej národnej galérie je nielen zbierať
a uchovávať umenie, ale aj hľadať cesty, ako ho sprístupňovať,
ako vzdelávať, inšpirovať a spolupracovať. Preto sa okrem vystavovania umenia v SNG venujeme aj rôznym špeciálnym projektom
a spoluprácam. Tu sú tie najzaujímavejšie!

Digitálny projekt
ČAS-OPIS 1989
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Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie spustila
Slovenská národná galéria digitálny projekt Čas-opis
1989, ktorý ukazuje jej menej známu podobu. Webstránka www.1989.sng.sk skúma vizuálnu kultúru Novembra
‘89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, dobových karikatúr či
audio- a videomateriálov. Jej návštevníci môžu deň po dni
sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku konceptuálneho
umelca Júliusa Kollera. ČAS-OPIS dokumentuje udalosti a
nálady v spoločnosti počas zlomového roku. Každý mesiac
roku 1989 predstavuje jeden zošit zložený z desiatok listov
linajkového papiera. „Vybrané mesiace ČAS-OPISu vrátane

Pri hľadaní pigmentov sa používajú neinvazívne metódy – skenovanie a analýzy vzoriek. (Foto: Juraj Starovecký, SNG)

dokumenty dopĺňajú originálne videorozhovory, v ktorých
Soňa Szomolányi, Ján Budaj, Rudolf Sikora, Zuzana Mistríková a Sergej Michalič rozoberajú jednotlivé témy a udalosti nielen Nežnej revolúcie.

SNG v slovensko-belgickom
výskume
V priebehu októbra bolo v Esterházyho paláci v Bratislave
naozaj živo. Navštívili ho totiž zahraniční aj slovenskí experti
s cieľom jedinečného medzinárodného vedecko-historického výskumu, ktorého účastníkom je aj kurátor Zbierok starého umenia SNG Dušan Buran. Je to súčasť spoločného pilotného projektu Slovak Soil in the Flemish Painting, na
ktorom spolupracujú Univerzita Antverpy a Kráľovský inštitút
pre kultúrne dedičstvo v Bruseli, SNG v Bratislave, HÚ SAV
a VŠVU v Bratislave. Jeho ťažiskom je výskum pigmentov
maliarstva okolo roku 1500 vo Flámsku aj na Slovensku,
konkrétne zelených medených síranov vo flámskej a spišskej tabuľovej a nástennej maľbe. „Sírany, ktoré kryštalizujú
z vody z baní v okolí Banskej Bystrice, sa doteraz našli len
v niekoľkých flámskych maľbách, všetky sú datované práve
do obdobia, keď Thurzo-fuggerovská spoločnosť vyvážala
slovenskú meď aj do Flámska. O použití medených síranov
ako pigmentov v „slovenskej“ maľbe máme len málo infor-

mácií, preto chceme do analýz zahrnúť pomerne veľký počet
maľovaných objektov z obdobia pred, počas a po existencii
tejto spoločnosti. Za výberom malieb sme cestovali do Bratislavy, Zvolena, Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice,“ vysvetľuje Dušan Buran. Pri hľadaní pigmentov sú používané metódy ako skenovanie a analýzy vzoriek, k čomu sa pridáva aj
historický výskum okolností, za ktorých sa okolo roku 1500
exportovala meď zo stredoslovenských banských miest.

Máš umelecké črevo?
Máš umelecké črevo? Tak znie názov medzinárodnej
študentskej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl
a gymnázií so záujmom o výtvarné umenie. Organizuje
ju Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle
v Bratislava, Východoslovenskou galériou v Košiciach a so
Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici. Súťaž vznikla v roku 2009 v Česku, od roku 2012 je súčasťou sprievodných podujatí k prestížnej Cene Jindřicha Chalupeckého
a počet účastníkov z tamojších škôl, ako aj participujúcich
inštitúcií, neustále narastá. Od roku 2016 sa spoluorganizátorom stali SNG a významné inštitúcie ďalších susedných krajín, čím súťaž nadobudla medzinárodný charakter.
Tohto roku na nej participujú Ludwig Múzeum v Budapešti
a Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanoch.

novembra sme v SNG naskenovali a s pomocou dobrovoľníkov prepísali do textovej podoby. Aj vďaka nim si Kollerov
denník budú môcť návštevníci prečítať na webe a sledovať
tak vývoj udalostí konca roku 1989 nielen na Slovensku,
ale aj vo svete,“ hovorí Michal Čudrnák, vedúci projektu
a oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG.
Témy ako hranica, verejný priestor, nacionalizmus a mnohé ďalšie sú spracované v podobe „online násteniek“ vyskladaných z fotografií od autorov ako Juraj Bartoš, Pavol
Breier, Ján Lörincz, Martin Marenčin či Ján Hollý, diel známych výtvarníkov – Rudolfa Sikoru, Jozefa Jankoviča a Ľubomíra Durčeka, plagátov zo zbierok Slovenského národného archívu, Slovenského národného múzea, filmových
záberov zo Slovenského filmového ústavu a RTVS a množstva ďalšieho obrazového materiálu. Dobové a archívne

Tohtoročnou témou súťaže je Butterfly Effect – efekt motýlích krídel. (Vizuál: Eva Benková)
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19. a 20. storočia, prvej svetovej vojny a konca monarchie.
Novinkou druhého slovenského rozšíreného vydania sú
nové denníkové záznamy, ktoré sa objavili vďaka kontinuálnemu výskumu Mednyánszkeho tvorby. Vychádzajú
ako nový výber, ktorý pripravili István Bardoly zo strediska
Forster v Budapešti a Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FF Univerzity Komenského a SNG. „Mednyánszky písal svoje záznamy na rôzne druhy papiera, nielen do zošitov, ktoré slúžili ako denníky, ale aj do svojich
skicárov a na množstvo kresieb. Zapisoval si ich vo forme
gréckej abecedy v maďarskom alebo nemeckom jazyku.
Mednyánszky „kódoval“ svoje zapísané myšlienky, poznatky a dojmy. Doteraz málo známou časťou Mednyánszkeho života boli roky prvej svetovej vojny a aj z tohto sme
do nového slovenského vydania zaradili časť zachovanej
umelcovej korešpondencie, ktorá je rozdelená do troch
častí,“ približuje Katarína Beňová. Súčasťou tohto vydania
je aj bohatý vizuálny materiál zo zbierok kresby SNG a ostatných slovenských galérií. V priebehu posledných rokov
bol tento materiál profesionálne zdigitalizovaný tímom SNG
a záujemcom je prístupný na stránke www.webumenia.sk.

Osobný vesmír v novom diári
SNG
Diela, sprievodné texty a grafická úprava diára prešli podrobným kurátorským výberom a spracovaním (Michal Kern:
Nová krajina. Jedno z miest na glóbuse, 1975, Slovenská
národná galéria; Fero Kráľ: Dotýkať sa hviezd, 1972, Oravská galéria).
Ani v roku 2020 nenechá SNG svojich priaznivcov bez originálneho diára! V diári SNG pre rok 2020 nájdete kurátorský výber diel, ktoré sa nesú v duchu témy vesmír/univerzum/kozmos. Osobný (a často intímny) vesmír slovenských
vizuálnych umelcov zaznamenáva oblohu, hviezdy, nekonečno, astrológiu či apokalypsu a mnohé ďalšie motívy.
Diela intímneho charakteru od umelcov ako Rudolf Sikora,
Valéria Zacharová, Orest Dubay, Juraj Meliš, Stano Filko,
Emil Drličiak, Michal Kern či Jacob Andreas Fridrich skúmajú vzťah človeka k vesmíru. Reprodukcie sprevádzajú
špeciálne pripravené texty k vývoju predstáv o vesmíre od
autora a editora Tomáša Prokopčáka, úvodný text kurátorky
Zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucie Gavulovej a vizuálne spracovanie grafického dizajnéra Branislava Matisa. Diár s názvom Osobný vesmír bude možné si
kúpiť v kníhkupectve Ex Libris v bratislavskom Esterházyho
paláci alebo pohodlne z domova v e-shope galérie.

Súťaž je pre všetkých žiakov stredných škôl a gymnázií
vo veku od 14 do 19 rokov, ktorí majú záujem objavovať
svet súčasného umenia a galérií. Chce podnietiť študentov
k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi v rámci každodenných tém,
ponúknuť žiakom a ich pedagógom príležitosť hlbšie sa
oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím
galérií doma, ale aj v susedných krajinách. Popritom tiež
poskytnúť priestor na ich záujmy, diskusiu o vlastných názoroch alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Súčasné umenie chce predstaviť ako
prostriedok na objavovanie nových súvislostí sveta okolo
nás a možno aj v nás. Ak si študenti osvoja princíp spôsobu
kreatívneho myslenia, môže im to pomôcť aj v každodennom živote. Súťaž sprevádza každý rok určitá téma, počas
ročníku 2019/2020 ňou je aktuálna téma súčasnosti týkajúca sa klimatických zmien, udržateľnosti zdrojov a s tým
súvisiacej budúcnosti planéty, ale aj ľudskej spoločnosti,
Butterfly Effect – efekt motýlích krídel.

Nové denníky Ladislava
Mednyánszkeho
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Medzi mnohé aktivity SNG patria aj rôznorodé edičné projekty. Tým najnovším je druhé, rozšírené vydanie denníkov Ladislava Mednyánszkeho, ktoré prichádza po
vypredanom prvom vydaní z roku 2007. Čitateľ dostáva
do rúk ďalšiu obsiahlu publikáciu venovanú nielen milovníkom a znalcom Mednyánszkeho diela a osobnosti, ale aj
širšej kultúrnej verejnosti, ktorú zaujíma obdobie prelomu

Diela, sprievodné texty a grafická úprava diára prešli podrobným kurátorským
výberom a spracovaním. (Michal Kern: Nová krajina. Jedno z miest na glóbuse,
Mednyánszkeho denníky ukrývajú aj takého kresby a skice. (Ladislav

1975, Slovenská národná galéria; Fero Kráľ: Dotýkať sa hviezd, 1972, Oravská

Mednyánszky, náčrt k obrazu 14., Slovenská národná galéria

galéria)
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Editorial

Všeobecné upozornenie: Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len „Informácie“) nie je návrhom, verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznámením, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením
verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných
právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú
odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra
banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:
00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka,
a.s.“) pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou,
a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré použila pri spracovaní Informácií. Tatra banka, a.s., nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií ani za ich nesprávne použitie
a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká
právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Vyjadrenia a stanoviská prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami
a stanoviskami Tatra banky, a.s., ani iných subjektov. V prípade, ak sú medzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného
nástroja, či už v minulosti, alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra
banka, a.s., upozorňuje na skutočnosť, že nejde o spoľahlivý ukazovateľ
o výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný
žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primeraným uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente
a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente odporúčame klientom, aby sa poradili s príslušnými odborníkmi. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta
a v budúcnosti sa môže zmeniť. Sprístupnenie Informácií obsiahnutých
v tomto dokumente sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Tatra banka, a.s., ani ďalšie subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť
spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto
produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo
s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. Akékoľvek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s., len v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov.
Upozornenie 1: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v
minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S
investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie
je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu,
ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať
späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská
spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej
politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. TAM-RSF, TAM-RER a TAM-RWF vytvorila a spravuje Tatra
Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3,
811 06 Bratislava. 85 % alebo viac majetku v TAM-RSF bude nepretržite
investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Sicherheit. 85 % alebo viac majetku v TAM-RER bude nepretržite investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Ertrag.
85 % alebo viac majetku v TAM-RWF bude nepretržite investovaných
do podielových listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Wachstum.
Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v upozornení: TAM-RSF
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Sicherheit o.p.f. |
TAM-RER Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Ertrag
o.p.f. | TAM-RWF Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen
Wachstum o.p.f.
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Komentár analytika pokrýva vývoj do 25. 11. 2019.
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Pre podrobnejšie informácie navštívte:
� avisprestige.sk | � avisprestige.sk | � avisprestigesk
Platia podmienky. “Prestige” je k dispozícii na vybrané vozidlá pre konkrétne miesta. * Uvedená cena je bez DPH.

Najinovatívnejšia
digitálna banka
na svete za rok 2019
Ďakujeme našim klientom, bez ktorých by naše inovácie nemali zmysel.
A ďakujeme prestížnemu americkému magazínu Global Finance,
že si všimol našu snahu neustále posúvať hranice bankovníctva.

