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EDITORIÁL
Novoročné predsavzatia sú 
tradičnou januárovou témou. 
Tento rok však sledujem o túto 
oblasť významne menší záu-
jem ako kedysi. Už sa každý z 
nás za tie roky asi dobre pozná 
(a najmä svoju vytrvalosť) a vie-
me aj, ako dopadli predsavza-
tia z minulých rokov. Bude zrej-
me pravda aj to, že s témami, 
ako žiť zdravšie, viac športovať, 
vzdelávať sa alebo jesť menej 

čohokoľvek nezdravého, už nečakáme na nový rok, ale (s rôz-
nou úspešnosťou) s nimi bojujeme priebežne.  
  
Pri téme osobných financií sú však nové predsavzatia na za-
čiatku roka stále aktuálne. Za rok sa toho veľa udeje, na fi-
nančných trhoch zvlášť. Bilancovanie je preto namieste. Ak 
chceme mať v roku 2017 lepší pocit z toho, že máme vlastné 
financie pod kontrolou a dobre nastavené, nájdime si čas na 
túto tému. Prehodnoťme ju na stretnutí so svojím finančným 
poradcom alebo osobným bankárom. Mám dobre zainvesto-
vanú dlhodobú finančnú rezervu? Nemám príliš dynamickú 
stratégiu? Alebo, naopak, príliš konzervatívnu a prichádzam  
o výnosy? Začali sme už sporiť deťom na školu alebo to už 
druhý rok odkladáme? Bude mi stačiť, keď si mesačne sporím 
na dôchodok dvadsať eur alebo si nechám poradiť a nastavím 
si to rozumnejšie? Niektoré otázky a rozhodnutia môžu byť pre 
naše financie dôležitejšie, ako sa na prvý pohľad zdajú. Ak sa 
navyše urobia včas, stoja nás menej. 
  
Z investičného pohľadu máme za sebou úspešný, ale náročný 
rok 2016. Zažili sme niekoľko väčších udalostí s významným 
vplyvom na finančné trhy. Referendá, voľby či kroky centrál-
nych bánk často menili sentiment investorov a preverili inves-
tičné stratégie. Opäť sa potvrdilo, že predikcie budúcnosti 
znejúce veľmi presvedčivo majú nízku hodnotu a svet si aj tak 
vždy pôjde svojou cestou. Teší ma, že naše podielové a dô-
chodkové fondy dokázali v tomto náročnom vývoji na trhoch 
ukončiť rok 2016 v pozitívnych číslach. 
  
Ďakujem vám za dôveru a prajem vám úspešný nový rok.  

Martin Ďuriančik
Podpredseda predstavenstva TAM



4

ROK PLNÝ PREKVAPENÍ

Rok 2016 môžeme z pohľadu investícií považovať za 
dobrý. Takéto jednoduché konštatovanie však býva 
niekedy trochu zavádzajúce. Väčšinou totiž hodnotí 
stav k poslednému dňu roka v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom. To, ako sa k tomuto výsledku dosta-
neme, je však často skryté. Dobrým príkladom môžu 
byť minulý rok európske akciové trhy. Tie skončili 
rok v pluse zhruba 2 %, čo by mohlo na prvý pohľad 
vyzerať ako štandardný výsledok v súlade s dlhodo-
bými historickými priemermi. Investor by si tak mohol 
povedať, že bolo jednoduché na tomto trhu zarobiť. 
Skutočnosť bola však taká, že od prvého dňa roku 
sa akcie pohybovali v negatívnych číslach a do plusu 
sa prvýkrát dostali až v polovici decembra. Investori 
na plusové zhodnotenie museli čakať 11 mesiacov 

z roka a medzičasom potrebovali vydržať priebežný 
pokles na úrovni 17 %. A presne takýto bol celkovo 
rok na finančných trhoch. Na povrchu dobrý, ale pod 
povrchom náročný.

Až do polovice februára sa zdalo, že býčí trh na 
akciách trvajúci od roku 2009 je na konci. Svetové 
akciové indexy zažívali prvú 20-percentnú korekciu  
od roku 2011 a medzi investormi sa šíril pesimizmus. 
V dôsledku zhoršujúcich sa ekonomických dát  
a spomalenia rastu hospodárstva sa začalo hovoriť  
o recesii v USA. Negatívna nálada bola navyše po-
silnená pokračujúcim spomaľovaním ekonomického 
rastu v Číne, kde sa špekulovalo o prípadnom tzv. 
„tvrdom pristátí“. To by znamenalo hospodársky krach 
v najľudnatejšej krajine sveta, ktorá sa za ostatnú de-
kádu prepracovala na kľúčového hráča vo finančnom 

AKÝ BOL ROK 
2016?

Michal Májek, vedúci oddelenia portfólio manažmentu TAM
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svete. Tieto nálady priniesli prudké prepady akciových 
trhov vo všetkých regiónoch sveta. V týchto chvíľach 
sa ukázala dôležitosť aktivity realizovaná vo fondoch, 
ako sú Smart fondTB alebo Harmonic fondTB, ktoré 
sa napriek silným poklesom cien akcií oslabovali len 
mierne a rýchlo sa vrátili do plusových čísiel.

Pesimizmus a negatívna nálada na trhoch mali pozi-
tívny efekt v podobe opätovnej podpory centrálnych 
bánk. Americká centrálna banka FED odložila ďalšie 
zvyšovanie sadzieb postupne až na koniec roka  
a Európska centrálna banka navýšila svoj program 
nákupu štátnych dlhopisov o ďalších 20 miliárd eur 
mesačne. To malo za následok výrazné zhodnotenie 
dlhopisových investícií, z čoho ťažili v prvom kvartáli 
minulého roka predovšetkým fondy Dlhopisový fondTB 
a Dynamický dlhopisový fondTB. Rast cien dlhopisov 
však znamenal aj pokles ich budúcich výnosov. Keď 
výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli v prvej 
polovici roka z úrovne 0,5 % na mínus 0,2 %, tak to 
síce znamenalo zhodnotenie ceny o 7 %, pre investo-
ra však do budúcnosti to znamená, že ak chce tieto 
dlhopisy podržať do splatnosti, stratí každý rok 0,2 %. 
Keďže výnos dlhopisov je vopred daný, každý nárast 
ceny znamená pokles budúceho výnosu a opačne, 
pokles ceny zvyšuje budúci výnos. 

Minulý rok bol aj rokom prekvapivých udalostí. Udalos-
tí, ktoré boli absolútne neočakávané drvivou väčšinou 

investorov alebo analytikov a budú mať zásadný vplyv 
na svetové hospodárstvo. Prvou touto udalosťou bolo 
hlasovanie o britskom vystúpení z Európskej únie, tzv. 
Brexit. Všetky očakávania pred samotným referen-
dom hovorili, že bude neúspešné. Šok prišiel v deň 
vyhlásenia výsledkov, ktoré ukázali, že väčšina Britov 
sa vyslovila za vystúpenie z EÚ. Vlna paniky sa  v tento 
deň prehnala finančnými trhmi. Britská libra sa pre-
padla o takmer 10 %, akciové trhy skončili s veľkými 
stratami, naopak, investori nakupovali bezpečné štátne 
dlhopisy a zlato. Po pár dňoch však došlo k triezvemu 
zhodnoteniu situácie, zásahu Britskej centrálnej banky 
a výsledkom bol návrat akciových trhov k úrovniam 

spred referenda. Podobne prekvapivou udalosťou 
s prudkými pohybmi na svetových burzách bolo aj 
zvolenie Donalda Trumpa v amerických prezidentských 
voľbách. Rovnako ako v prípade britského referenda, 
aj tu zareagovali trhy mimoriadne negatívne a v priebe-
hu dňa po vyhlásení výsledkov sa prepadli akciové trhy 
a opäť boli nakupované bezpečné dlhopisy so zlatom. 
Na rozdiel od Brexitu, tu však vytriezvenie prišlo ešte 
v priebehu toho istého dňa. Investori si uvedomili, že 
zvolenie Trumpa a predovšetkým udržanie republikán-
skej väčšiny v oboch komorách amerického kongresu 
môže znamenať pozitívny impulz pre ekonomiku.  
Nižšie dane, menej regulácie a vyššie výdavky na 
infraštruktúru boli hlavnými bodmi hospodárskeho 
programu Trumpa v predvolebnej kampani a mohli by 
naštartovať americkú ekonomiku k vyššiemu rastu. 

Zvolenie Trumpa malo aj jeden paradoxný dôsledok. 
Centrálne banky posledné roky zúfalo bojujú s veľmi 
nízkou úrovňou inflácie a boja sa možných dôsledkov 
deflácie. Z tohto dôvodu znížili sadzby do rekordne 

Až do polovice februára sa zdalo,  
že býčí trh na akciách trvajúci od roku 
2009 je na konci.
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nízkych úrovní (dokonca niektoré až do záporných 
hodnôt) a tlačia nové peniaze v tempe vyše 2 biliónov 
eur ročne, len aby zvýšili hodnotu inflácie v ekonomi-
ke. Všemožnými silami sa snažili presvedčiť investo-
rov, aby zvýšili svoje očakávania vzhľadom na rast cien 
do budúcnosti, a napriek všetkým krokom sa inflácia 
vo väčšine vyspelého sveta pohybovala okolo nuly. 
Samozrejme, prepad cien komodít za ostatné dva 
roky tomuto úsiliu veľmi nepomáhal. Stačilo však zvo-
lenie Trumpa za prezidenta a zrazu sa stalo nemožné. 
Investori začali očakávať vyššiu infláciu v budúcnosti 
v dôsledku krokov, ktoré by mohol spraviť. Inflačné 
očakávania prudko vyskočili a Trump už len svojím 
zvolením dokázal to, čo centrálne banky ani s biliónmi 
nových peňazí nedokázali. 

Fondy Tatra Asset Managementu dokázali v tomto 
neľahkom vývoji na trhoch ukončiť rok v pozitívnych 
číslach. Veľmi dobrý rok má za sebou v prostredí nu-
lových sadzieb Dlhopisový fondTB, ktorý ukončil rok 
so ziskom 1,1 %. Zo zmiešaných fondov si najlepšie 
viedol Harmonic fondTB. Ten vyťažil zo silnejšej  
orientácie na akciové trhy a výsledkom bol výnos  
2,2 %. Hlavným ťahúňom v jeho portfóliu boli americ-
ké akcie, ktoré v roku 2016 vytvárali nové historické 
maximá a skončili v dvojciferných ziskoch. Tradičnou 
stálicou bol aj Realitný fondTB. Jednou z noviniek, 
ktoré sme uviedli do predaja na začiatku roka, bol aj 
Dynamicky dlhopisový fondTB. Tento fond ponúka 
dlhopisovým investorom, ktorí sú ochotní podstúpiť 
trochu vyššie riziko, potenciál vyššieho výnosu. Svoj 
potenciál ukázal do letných mesiacov, keď dosiahol 
zisk viac ako 3 %. Jesenné výpredaje na dlhopiso-
vých trhoch po zvolení Trumpa však znížili jeho finálny 
výsledok smerom k nule. Na druhej strane, ako už 
bolo povedané, poklesy ceny na dlhopisových trhoch 
znamenajú nárast jeho budúceho potenciálneho  
výnosu. Obidva dlhopisové fondy tak získali oveľa 
vyšší výnos do budúcnosti, z ktorého budú môcť 
profitovať súčasní aj budúci investori do týchto fondov. 
Fondy Alfa fondTB a Smart fondTB boli nastavené  
v dôsledku negatívneho vývoja v roku 2015 minulý rok 
defenzívnejšie s cieľom ochraňovať investorov pred 
ďalšími poklesmi. To aj splnili a rok ukončili s miernym 
plusom. 

Vynikajúci rok majú za sebou fondy Doplnkovej  
dôchodkovej spoločnosti Tatra banky. V časoch pokle-
sov akciových trhov na začiatku roka fondy ochraňovali 
investorov pred výraznými poklesmi a ani v najriziko-
vejších fondoch tieto priebežné poklesy neprevýšili 

Fondy DDS Tatra banky Výkonnosť 

2016

Comfort lifeTB 2020 0,9 %

Comfort lifeTB 2030 2,0 %

Comfort lifeTB 2040 5,1 %

Comfort lifeTB 2050 4,8 %

Standard lifeTB 0,5 %

Zaistený fondTB 2017 0,3 %

Fondy Tatra Asset 

Management

Výkonnosť 

2016

Dlhopisový fondTB 1,1 %

Alfa fondTB 0,4 %

MarketNeutral FundTB 1,0 %

Dynamický dlhopisový fondTB 0,1 %

Smart fondTB 0,6 %

Realitný fondTB 3,4 %

SporenieTB 1,2 %

Harmonic fondTB 2,2 %

Strategic fondTB 2,5 %

DynamicAlpha fondTB 1,3 %

Private GrowthTB 1 4,4 %

Private GrowthTB 2 5,9 %

Komoditný fondTB –0,8 %

Európsky akciový fondTB 2,6 %

Americký akciový fondTB (v USD) 10,1 %

NewMarketsTB (v USD) 4,2 %

TAM-Raiffeisen European High 
Yield FundTB 7,6 %

TAM-Raiffeisen Eastern Europe 
BondsTB 2,9 %

TAM-Raiffeisen Emerging  
Markets BondsTB 3,9 %

Uvedené sú fondy s históriou dlhšou ako 1 rok.
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2 %. Naopak, prepady na finančných trhoch sme 
vnímali ako príležitosť na nákup akcií a navýšenie tohto 
aktíva vo fondoch DDS. V prvej polovici februára sme 
nakupovali akcie a takmer okamžite nato sa akciové 
trhy odrazili naspäť nahor. Nebyť poklesov na dlhopi-
sových trhoch počas jesene, mohli byť výsledky ešte 
výraznejšie. Napriek tomu dosiahli najdynamickejšie 
fondy Comfort lifeTB 2040 a 2050 určené najmladším 
investorom minulý rok pozitívny výsledok na úrovni 
zhruba 5 %. Comfort lifeTB 2020 a 2030 určené  

investorom, ktorí majú bližšie do dôchodku, skončili 
tiež v pozitívnych číslach okolo 1 %, respektíve 2 %. 
Comfort lifeTB rada si okamžite od svojho uvedenia zís-
kala vysokú popularitu a podielnici týchto fondov oce-
ňujú predovšetkým to, že si nemusia vyberať konkrétny 
fond. Čas ich odchodu do dôchodku im automaticky 
zabezpečí vhodný fond s najvhodnejšou alokáciou 
aktív. To zvyšuje výnosový potenciál pre mladších 
investorov a zvyšuje mieru ochrany pre podielnikov 
bližšie k odchodu do dôchodku.

Graf 1: Zhodnotenie aktív v roku 2016 (v %)
Zdroj: Tatra Asset Management
Použité indexy: Svetové akcie - MSCI ACWI Index, Európske akcie - STOXX 600 Net Total return Index, Americké akcie - S&P 500 
total return Index, Akcie rozvíjajúcich krajín - MSCI Emerging Markets Index, Nemecké dlhopisy - Bloomberg Barclays Germany Govt 
7 to 10 Year Total Return, Americké dlhopisy - iBoxx USD Treasuries 5-10Y Total Return Index, Zlato - Golds Comdty, Komodity - 
Deutsche Bank DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, Americké reality - MSCI US Reit Index

Graf ukazuje maximálny dosiahnutý výnos, maximálny dosiahnutý pokles a výnos za rok 2016 investície usku-
točnenej na začiatku roka 2016.

Maximálny pokles počas roku 2016

Svetové
akcie

Európske
akcie 

Americké
akcie

Akcie
rozvíjajúcich

sa krajín

Nemecké
dlhopisy

Americké
dlhopisy

Zlato Komodity Americké
reality

-20

-10

0

10

20

30

40

Maximálny výnos počas roku 2016 Výnos za rok 2016

6

2

10 9

4 1

9

4

19

6

2

11

17

7 7

29

16

19

-12

-17

-11
-13

0 0 0

-11-11



8

ROZHOVOR S MAREKOM 

PROKOPCOM, NOVÝM 

GENERÁLNYM RIADITEĽOM  

TATRA ASSET MANAGEMENT,  

O VÍZIÁCH, INVESTOVANÍ A VÝZVACH 

SÚČASNÉHO PROSTREDIA

Po dvoch rokoch strávených na pozícii generál-
neho riaditeľa asset managmentu v Chorvátsku 
sa vraciate späť do rodného TAM-u. S akou 
víziou prichádzate?
Presne tak. Vraciam sa domov. V TAM-e som strávil 
prvých šestnásť rokov svojej profesionálnej kariéry,  
preto Tatra Asset Management pre mňa vždy bude 
srdcovou záležitosťou. Za tie takmer dve dekády sa 
slovenský trh podielových fondov výrazne zmenil. 
Začínali sme v prostredí, ktoré bolo nerozvinuté, po-
vedomie verejnosti veľmi nízke. Dnes sa nachádzame 
v situácii, keď je slovenská legislatíva v oblasti kolek-
tívneho investovania plne kompatibilná s ostatnými 
krajinami EÚ, teda s krajinami, kde sa tento segment 
vyvíja stáročia. Naše UCITS podielové fondy majú 
dnes „európske pasy“, takže ich môžeme predávať  
v ktorejkoľvek z krajín Európskej únie. 

Tatra Asset Management bol lídrom kolektívne-
ho investovania na Slovensku od začiatku svojej 
existencie. Dnes spravujeme takmer 2 mld. eur, čím 
sme nielen najväčším správcom podielových fondov 

v krajine, ale taktiež v celej RBI skupine. Som hrdý, 
že som súčasťou tohto príbehu.
Naša vízia je jasná.  Sme typickou bankovou správ-
covskou spoločnosťou. Naši klienti sú zároveň klient-
mi banky. A tí sú vo všeobecnosti konzervatívni, ne-
majú veľké skúsenosti s investovaním na finančných 
trhoch. Preto musíme vytvárať najlepšie produkty pre 
nich. Chceme manažovať investičné stratégie, ktoré 
ponúkajú atraktívny výnos pri primeranej miere rizika. 
Úzka spolupráca s Tatra bankou ako naším domi-
nantným distribútorom je pre nás absolútnou alfou aj 
omegou. Naša produktová ponuka musí byť zladená 
s produktovou stratégiou banky.

Je niečo, čo vás v súvislosti s investovaním  
v Chorvátsku vyložene prekvapilo? Sú chorvát-
ski investori iní ako tí slovenskí? 
Chorvátski investori sú veľmi podobní ako slovenskí 
investori. Investujú preto, aby zarobili lepšie ako na 
termínovanom vklade a nemajú radi riziko. Veľmi by 
ma prekvapilo, keby to bolo v nejakej krajine inak. 
Samozrejme, existuje skupina ľudí, ktorá inves-

TAM INSIGHT 

„Som hrdý, že som súčasťou 
úspešného príbehu Tatra Asset  
Managementu.“

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM
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tovaniu rozumie lepšie ako iní. Problémom však 
stále zostane, či títo ľudia dokážu svoje vedomosti 
aj zužitkovať v praxi. Medzi tým, že viem, čo mám 
urobiť a skutočnou realizáciou, stojí totiž jeden veľký 
nepriateľ, a to vlastné emócie.

Nulové úrokové sadzby, minimálne či dokonca 
záporné výnosy dlhopisov či ceny amerických 
akcií na historických maximách sú charakteris-
tické pre situáciu na finančných trhoch v posled-
nom období. Mnoho profesionálnych investorov 
si kladie otázku, ako pristupovať k zhodnocova-
niu prostriedkov v takomto prostredí.
Súčasné investičné prostredie je naozaj veľmi špeci-
fické. Ak by niekto pred desiatimi rokmi povedal, že 
v roku 2016 sa budú na svetovom trhu obchodovať 
dlhopisy v objeme 11 biliónov dolárov so záporným 
výnosom, nikto by ho nebral ani na sekundu vážne. 
Dnes je to však tak a má to významné dôsledky 
napríklad na štruktúru trhu podielových fondov. 
Jedným z príkladov sú peňažné fondy, ktoré zmizli 
z našej produktovej ponuky, pretože už nemali po-
tenciál ponúknuť výnos. Na druhej strane významne 
stúpla atraktivita nepeňažných fondov. Dnes totiž, 
ak chcete zarobiť akýkoľvek pozitívny výnos, musíte 
investovať. Úrokové sadzby na tzv. termoch sú na 
nule. Podielové fondy sú nástroj, ako to môžete 
urobiť veľmi komfortne.

Podielové fondy sú k dispozícii slovenským
investorom už viac ako 20 rokov. Stále je však
veľa ľudí, ktorí s fondami nemajú žiadnu skúse-
nosť. V čom je podľa vás najväčšia výhoda
podielových fondov? Prečo by nemali chýbať pri
rozhodovaní o správe osobných financií?
Podielový fond umožňuje malému aj veľkému in-
vestorovi vstúpiť na finančný trh za veľmi priaznivých
podmienok. Jednou nákupnou transakciou sa môže 
dostať k širokému investičnému portfóliu, ktoré by 
iným spôsobom musel budovať veľmi prácne a prav-
depodobne aj pri vyšších transakčných nákladoch. 
Hodnota podielu fondu sa pravidelne oceňuje, takže 
klient na dennej báze pozná hodnotu svojej investí-

cie. Naopak, ak sa chce podielnik dostať k svojim 
peniazom, môže to opäť urobiť jednou redemáciou, 
pričom sa mu štandardne peniaze pripíšu na účet  
v relatívne krátkom čase. 

Aký je váš recept na dlhodobo úspešné investo-
vanie?
Recept na úspešné investovanie prekvapivo vôbec 
nie je zložitý. Zo svojej takmer dvadsaťročnej praxe 
viem, že najlepšie sa darí investorom, ktorí investujú 
pravidelne a ktorí dokážu byť v investovaní disciplino-
vaní. Naopak investori, ktorí podliehajú tlaku krátko-
dobých, zväčša mediálnych informácií, veľmi často 
robia nesprávne investičné rozhodnutia. 

„Receptom na úspešné investovanie 
sú disciplína a pravidelnosť.“
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VEĽKÁ ČASŤ 
Z NAŠICH 
ÚSPOR SPÍ 

Graf 1: Objem peňazí investovaných  
do podielových fondov v SR  
(01/2005 – 09/2016) (v mld. EUR)
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

CHCEME VÔBEC VYŠŠIE 

ZHODNOTENIE?

Je zaujímavé sledovať, ako na nízke úrokové sadzby
reagujeme pri správe svojich úspor. Veľa ľudí je zo 
súčasnej ponuky úročenia na termínovaných vkla-
doch rozčarovaných. Ak si chcú zachovať možnosť 
dosiahnuť výnos podobný ako v minulosti, svoje 
zameranie by mali rozšíriť o investičné produkty. 

Objem peňazí vo fondoch rastie
V súčasnosti je na Slovensku vo fondoch investova-
ný historicky najvyšší objem peňazí (pozri graf 1). 

Ponuka fondov na Slovensku je veľmi pestrá, svoje 
si nájde konzervatívnejší, ale aj dynamický klient. 
Bez výnimky však všetci musia akceptovať určitú 
mieru rizika, ktorá dnes sprevádza akúkoľvek mož-
nosť dosiahnuť vyšší výnos.  

Do akých typov fondov Slováci najviac investujú? 
V grafoch 2 a 3 vidieť porovnanie roku 2009 a roku 
2016. V roku 2009 sa začalo výraznejšie prejavovať 
zníženie úrokových sadzieb centrálnou bankou. Už 
od roku 2012 sa nachádzajú jej úrokové sadzby 
pod 1 %, aktuálne sú na nule a je viac menej jasné, 
že v najbližších rokoch veľké zmeny v tomto smere 
nenastanú. 

Kým pred siedmimi rokmi bolo najviac peňazí inves-
tovaných v peňažných fondoch, v súčasnosti je táto 
kategória až na štvrtom mieste, ktoré si navyše delí  
s akciovými fondmi. Akciové fondy dlhodobo nepat-
ria medzi tie riešenia, ktoré by Slováci preferovali, 
keďže vysoký výnos môžu priniesť takým investorom, 
ktorí dokážu zvládnuť veľké kolísanie hodnoty investí-
cie. Peňažné fondy sa dostali na okraj záujmu kvôli 
svojmu výnosovému potenciálu, ktorý sa pohybuje 
okolo nuly rovnako, ako je to v prípade termínova-
ných vkladov. 

Najzaujímavejšie typy fondov sú v súčasnosti zmie-
šané fondy, ktoré investujú do všetkých druhov aktív. 
Často ide o aktívne stratégie, ktoré sa sústreďujú na 
dosiahnutie výnosu na rastúcich trhoch a ochranu 
hodnoty investície pri poklese trhov. Nasledujú ich 

konzervatívnejšími investormi obľúbené dlhopisové 
fondy a fondy investujúce do realít, ktorých výnos 
prichádza najmä z prenájmu nehnuteľností nakúpe-
ných v portfóliu fondu.

Najzaujímavejšie typy fondov sú  
v súčasnosti zmiešané fondy, ktoré 
investujú do všetkých druhov aktív.
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Michal Gálik, produktový manažér
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Graf 3: Rozdelenie investícií vo fondoch  
v septembri 2016 (v %)
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Preferencia fondov sa prispôsobila dobe
Investujeme do tých fondov, ktoré môžu reálne pri-
niesť vyšší výnos. Potenciál rastu objemu investícií  
v nich určite nie je vyčerpaný. Ako ukazuje graf 4,  
podiel investícií do podielových fondov a iných 
cenných papierov na celkových finančných aktívach 
Slovákov je iba 11 %. Pritom podiel termínovaných 
vkladov tvorí až 62 %.  Väčšina úspor Slovákov  
v súčasnosti prináša minimálny výnos, akoby spala, 
nič nezarába. Situácia by sa mohla vyvíjať napríklad 
smerom ku stavu, v akom sú finančné aktíva domác-
ností v západnej Európe. V cenných papieroch držia 
približne rovnaký podiel svojho finančného majetku 
ako na termínovaných vkladoch. Zároveň majú oveľa 
väčší podiel úspor v dôchodkových a poistných 
produktoch.

Graf 2: Rozdelenie investícií vo fondoch  
v septembri 2009 (v %)
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
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Slovensko západná Európa

Graf 4: Rozdelenie úspor obyvateľstva (v %)
Zdroj: Allianz Global Wealth Report 2016, Národná banka 

Slovenska

¢   iné
¢  dôchodok a poistenie
¢  podielové fondy a iné cenné papiere
¢  termínované vklady a bežné účty

¢   fondy peňažného trhu a krátkodobých investícií
¢  dlhopisové fondy
¢  zmiešané fondy
¢  realitné fondy
¢  akciové fondy
¢  iné
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„Investovať po častiach 
výrazne znižuje riziko zlého 

načasovania.“
DOBRÁ RADA 
NAD ZLATO

SPOKOJNOSŤ S INVESTOVANÍM 

MÁME VO VLASTNÝCH RUKÁCH

Je viacero princípov, ktorými sa riadime už dlhé roky. 
Niektoré nám hovoria, ako si udržať dobré zdravie, 
iné, ako lepšie ovládať veci okolo nás. Medzi tie 
najznámejšie, ktoré obstáli v skúške času, patria aj 
princípy z oblasti finančného zdravia. Tie najstaršie, 
prerozprávané do príbehov (spomínate si na roz-
právku O troch grošoch?), učili už našich predkov 
základom finančnej gramotnosti dávno predtým, ako 
vôbec vznikol tento pojem. Náročné poučky finanč-
nej gramotnosti v posledných rokoch vystriedali  
knihy populárnej ekonómie, ktoré  priniesli zásady  
a pravidlá starostlivosti o vlastné financie do obýva-
čiek širokému publiku.  

Dobrá rada nad zlato
Niektoré princípy sme vysvetľovali na stránkach  
investičných tamtamov v minulosti aj my. Napríklad  
o dôležitosti rozhodnutia nezostať pri investovaní iba 
pri jednom fonde. Význam je jasný. Rozkladanie in-
vestície do viacerých fondov (tzv. diverzifikácia) spája 

ich vzájomné výhody a umožní vám preplávať vody 
finančných trhov bez výrazných škôd aj v čase, keď 
sa objaví na trhu nervozita, často „pretavená“ najmä 
do podoby poklesu cien akcií. Dnes by sme radi však 
upozornili na iné dobré pravidlo, alebo ak chcete 
radu, ktorá sa neobjavuje až tak často. 

O troch grošoch
Diverzifikáciu môžeme vnímať rôznymi pohľadmi. 
Dáva odpovede nielen na otázku, kam investovať, 
ale aj kedy. Hoci vhodným načasovaním „vstupu“ na 
finančný trh sa zaoberá len málokto. Práve v ňom sa 
často skrýva spokojnosť s naším vlastným rozhodnu-
tím investovať. Skúste si odpovedať na otázku,  
čo sa stane o týždeň alebo mesiac. Môžeme mať 
nejaké predpoklady, ale istotu nemá nikto. Nikto  

Igor Gogoľ, produktový manažér

Pravidlo úspešného investora:  
rozdeliť investíciu na 4 časti  
a investovať postupne, raz za kvartál.
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Harmonic fondTB
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Graf 1: Vývoj Harmonic fonduTB v rokoch 2009 až 2014 (v %)
Zdroj: www.tam.sk

z nás nevie, ako sa bude vyvíjať svet okolo nás  
a s ním aj finančné trhy. Čaká nás dlhé obdobie 
prosperity sprevádzané rastom (napr. akcií)? Alebo 
stojíme na pomyselnom prahu viac alebo menej 
výraznej korekcie, ktorá môže prísť už zajtra?  
A práve táto neistota by nás mala poháňať v rozhod-
nutí neinvestovať jednorazovo, ale postupne.

Ako to funguje?
Ak rozdelíte vašu investíciu na viacero častí a tie 
zainvestujete rovnomerne v čase, pre každú z nich 
platia iné podmienky. Postupné zainvestovanie môže 
hrať vo váš prospech. Ak príde nečakaný pokles na 
finančných trhoch počas postupného investovania, 
nemusí zasiahnúť celú investíciu, ale iba zainves-
tovanú časť. Zároveň ďalšiu časť investície budete 
investovať po taktomto poklese, takže v čase, ktorý 
praje novým investíciám. Ich výnosový potenciál 
bude vyšší. Čo tým myslíme? 

Výnos 9,9 % je viac ako 6,6 %
Uvažujme nad dvomi bratmi. Obaja sa rozhodnú
investovať rovnakú sumu 1 000 € do Harmonic 
fonduTB. Prvý brat sa rozhodne investovať všetko 
naraz (v bode A) a druhý sa rozhodne postupne 
zainvestovať túto sumu počas celého roka (rovno-
merne na 5-krát po 200 eur), teda v bodoch A až E. 
Po štyroch rokoch od prvého zainvestovania (bod 

F) sa bratia stretnú, aby zhodnotili svoje doterajšie 
investovanie. Obaja môžu byť spokojní, ale kým prvý 
brat zarobil celkovo 6,6 %, druhý z bratov zarobil  
o polovicu viac, presne 9,9 %. Aj v tomto prípade sa 
oplatil rozumný prístup k investovaniu druhého  
z bratov, v podobe postupného rozloženia investície. 
A to nielen z dôvodu, že priebežný pokles finanč-
ných trhov nepostihol celú jeho investíciu, ale iba 
časť z nej, ale zároveň tento pokles druhý z bratov 
využil práve na to, aby nakupoval fond v „zľave“.  
A tam sa skrýva tajomstvo vyššieho výnosu. 

Ako často a na koľkokrát
Odpoveď na túto otázku sme hľadali za vás. Naša 
analýza hodnotila rôzne kombinácie postupného za-
investovania v rôznych trhových prostrediach. Hneď 
v úvode treba povedať, že univerzálne rozdelenie 
investície neexistuje. Niektoré obdobia v minulosti 
viac priali investorom časujúcim vstup na trh na 
dlhšie obdobia, iné zvýhodňovali kratšie obdobia pár 
mesiacov. Čo je dôležité povedať, je to, že investo-
vať po častiach sa v reálnych podmienkach oplatilo 
vždy. Najčastejšie bolo správne rozdeliť investíciu na 
4 časti a investovať pravidelne raz za kvartál, teda 
napr. 1. januára, 1. apríla, 1. júla a 1. októbra. Takto, 
počas trištvrte roka, bol dosah prípadných korekcií 
na trhoch na celkovú investíciu klienta v priemere 
najnižší, a naopak, výnos najvyšší. 
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Graf: Úrokové sadzby od roku 3000 pred n. l. (v %)
Zdroj: Bank of England

AKTUÁLNE ÚROKOVÉ SADZBY SÚ 

NAJNIŽŠIE V HISTÓRII

  Aktuálne ultranízke úrokové sadzby ilustrujú 
obavy z dlhodobej stagnácie svetovej ekonomi-
ky. Vyspelé ekonomiky rastú priemerným tem-
pom 1 %, čo je značne vzdialené 3-percentné-
mu tempu z dekády pred finančnou krízou. 

  Zaujímavosťou tohto grafu je jeho časová os, 
ktorá zobrazuje údaje o úrokových sadzbách 
za viac ako 5 000 rokov. Aj v tomto neuveri-
teľne dlhom časovom horizonte sú dnešné 
úrokové sadzby niečím mimoriadnym.

GRAF INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV

Michal Gálik, produktový manažér
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Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS

Vývoj čistej hodnoty majetku (NAV) v U.S. Target-Date Mutual Funds, 2005 – 2015 
(spolu, za celý americký trh) (v mld. USD)
Zdroj: Morningstar, Inc.
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Comfort lifeTB –
MODERNÝ SPÔSOB 
SPRÁVY ÚSPOR 

DÔCHODKOVÉ SPORENIE, 

KTORÉ ZOHĽADŇUJE VÁŠ VEK

Žijeme v dobe, keď už aj individuálne sporenie na 
dôchodok, vzhľadom na svoju dlhodobosť (často  
30 – 40 rokov), sa potrebuje prispôsobovať po-
stupne sa meniacim preferenciám klientov. Spôsob 
správy dôchodkových úspor zohľadňujúci životný 
cyklus sporiteľa je vo vyspelom svete známy ako Life 
Cycle koncept. 

Prvé fondy tohto typu sa objavili už pred viac ako  
20 rokmi. Získané skúsenosti ukazujú, že sú vhodné 
hlavne pre sporiteľov, ktorí nie sú odborníci v inves- 
tičnej oblasti a nechcú byť zahltení množstvom  
informácií, ktoré nevedia vyhodnotiť a nemajú ani 
čas na ich analyzovanie. Súčasne sú nároční, 
požadujú odbornú správu svojich úspor a hľadajú 
rozumný spôsob sporenia na dôchodok. 
 
Vo svete sa trend správy úspor na základe životného 
cyklu rýchlo rozvíja. Len v roku 2015 pritieklo do 

amerických fondov životného cyklu  69 miliárd dolá-
rov, pričom celková hodnota aktív v týchto fondoch 
každý rok výrazne rastie a v roku 2015 dosiahla novú 
rekordnú úroveň 763 miliárd dolárov. V porovnaní  
s rokom 2014 to predstavuje nárast o 8 %.

Obľúbená forma sporenia na dôchodok
DDS Tatra banky, ako jediná doplnková dôchodková 
spoločnosť na trhu, prináša výhody Life Cycle kon-
ceptu svojim klientom pod názvom Comfort lifeTB. Je 
zaujímavý svojou jednoduchosťou na jednej strane 
a súčasne komplexnosťou, keďže ponúka možnosť  
dosahovať dlhodobý rast hodnoty úspor sporiteľov 
pri rozumnej miere rizika. 

Nová investičná stratégia je inovatívna v tom, že pri 
investovaní zohľadňuje aktuálny vek klienta a podľa 

„Comfort lifeTB  pomáha klientom 
využiť dĺžku sporenia v ich prospech.“
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Rastové aktíva
Akcie, komodity, realitné 
investície a iné

Konzervatívne aktíva
Dlhopisy, termínované
účty a iné

Zameraný na výnosy
Na začiatku investujeme s dôrazom

na čo najvyššie výnosy.

Automatické presúvanie
Pravidelne prispôsobujeme rastové
a konzervatívne aktíva vášmu veku.

Stabilný v správny čas
Investujeme s dôrazom

na stabilitu úspor.

Počet rokov
do dôchodku

25 20 15 10 5 0

neho automaticky upravuje výnosový potenciál  
a riziko sporenia. 

Práve systém zohľadňujúci vek klienta je vhodným 
riešením dvoch kľúčových potrieb sporiteľov.

  V prípade mladších klientov sa správne vybraný 
fond Comfort lifeTB v prvých rokoch sporenia 
zameria na zhodnotenie ich úspor. Ak má 
klient viac ako 10 – 15 rokov do odchodu do 
dôchodku, ani prípadný dočasný pokles fi-
nančných trhov nie je hrozbou pre jeho budúci 
dôchodok. Finančné trhy totiž doteraz vždy 
vymazali svoje straty v priemere do 5 rokov.

  Pred odchodom do dôchodku začne stratégia 
Comfort lifeTB fondu postupne presúvať zhod-
notené úspory do konzervatívnejších aktív  
s nízkym rizikom. Tým ich bude v správnom 
čase automaticky chrániť pred možným ne-
gatívnym vplyvom finančných trhov. Pre pred-
stavu môže táto výhoda klientom, ktorí sa už 
chystajú do dôchodku  v prípade zopakovania 
sa rovnako veľkej krízy, akú sme zaznamenali  
v roku 2008, zachrániť 20 až 25 % ich dô-
chodkových úspor.

Comfort lifeTB ponúka možnosť získať vyšší 
dôchodok
Výskumy renomovanej nezávislej spoločnosti 
Morningstar potvrdzujú, že klienti, ktorí si sporia 
prostredníctvom fondov životného cyklu, majú 
menšiu tendenciu panikáriť v prípade turbulencií na 
finančných trhoch, čo v konečnom dôsledku zvyšuje 
ich dlhodobý výnos. Vážený priemerný ročný  výnos 
sporiteľov vo fondoch životného cyklu je podľa vý-
skumov Morningstar za posledných 10 rokov  
o 0,7 % vyšší ako výnos bežného sporiteľa vo 
fondoch. Viac informácií o fungovaní koncepcie 
Comfort lifeTB nájdete na stránke www.dds.sk.

„Vo svete sa trend správy úspor  
na základe životného cyklu rýchlo 
rozvíja.“
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Údaje platné k 30. 9. 2016. 

Doplnkové dôchodkové sporenieTB

Rozhodnutie, ktoré má budúcnosť.

5 100

Počet sporiteľov, ktorí 
si každý mesiac začnú 

sporiť v III. pilieri na 
Slovensku.

Suma, o ktorú DDS Tatra banky 
zhodnotila vklady sporiteľov

od januára 2008.

Každý tretí 
pracujúci na 

Slovensku si sporí 
v III. pilieri, tak ako 
každý tretí Slovák 
používa internet 

banking.
1 z 3

Počet sporiteľov
v DDS Tatra banky

a zároveň je to viac ako 
polovica všetkých detí, 
ktoré sa za deň narodia 

na celom svete.

195 000Podiel DDS
Tatra banky na 

slovenskom trhu 
dôchodkového sporenia.

Čo je viac ako 
trhový podiel 

najpredávanejšej 
značky áut.

Výška priemerného 
mesačného 

príspevku našich 
klientov. A iba 

pätina toho, čo 
priemerná rodina 
minie mesačne na 

nákup potravín.
31 %

Suma, ktorú prispeli 
fi rmy v roku 2015 svojim 
zamestnancom na ich 
dôchodok v III. pilieri.

Viac o sporení Comfort lifeTB 
nájdete na www.dds.sk, 

v Internet bankinguTB alebo 
v aplikácii Tatra banka.

Počet fi riem, ktoré prispievajú
na dôchodok svojim zamestnancom

v DDS Tatra banky.

10 000

57 mil.

132 mil.

45
€
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Podielové fondyTB

V období nízkych úrokových sadzieb 
je potrebné hľadať riešenia s vyšším 
výnosovým potenciálom.

Vyšší priemerný výnos vďaka
výhodám diverzifi kácie.

Prístup k viacerým stratégiám, ktoré vám
umožnia využiť rôzne príležitosti 
na fi nančných trhoch.

Stabilnejší vývoj investície.

Prístup k fondom renomovaných
svetových správcov.

Kombináciou fondov môžete získať:

Dynamický dlhopisový fondTB

dlhopisové riešenie

Základom môže byť Dynamický
dlhopisový fondTB, ktorý investuje aj do
dlhopisov s vyšším výnosom.

Balanced fondTB

trhové riešenie

Balanced fondTB prináša výhody trhovej
správy, vďaka ktorej bude časť investície
vždy zameraná na výnos.

Smart fondTB

aktívne riešenie

Vďaka Smart fonduTB investujete aj do akcií
a komodít, najmä v obdobiach, keď tieto
trhy rastú.

Harmonic fondTB

aktívne trhové riešenie

Harmonic fondTB spája výhody aktívnej
a trhovej správy so zameraním na rôzne
akciové trhy.

Príklad rozloženia investície:

 Rozloženie fondov prispôsobte vašim preferenciám
 Vyšší podiel aktívnych riešení oceníte najmä v období korekcií na fi nančných trhoch. Vďaka vyššiemu
 podielu trhových riešení budú vaše investície neustále nastavené na dosiahnutie výnosu.

 Investovanie do viacerých fondov
 Rozdelenie investície do viacerých fondov spája výhody rôznych štýlov investovania a môže zvýšiť
 stabilitu vývoja investície a potenciálny výnos.

 Investujte vo viacerých krokoch
 Rozdeľte vašu investíciu na viacero častí, a tie investujte postupne. Znížite tak riziko
 nesprávneho načasovania.

Nezabudnite na:

Upozornenie marketingového oznámenia: 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 čiastku. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. 
v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-SMF, 
TAM-DDPF a TAM-BLF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade, TAM-HRF, TAM-BLF a TAM-SMF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. 
Dokument bol vytvorený k 20. 9. 2016, 12:00 h. Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.: TAM-BLF TAM – Balanced fond | TAM-HRF TAM – 
HarmonicFund | TAM-SMF TAM – SmartFund, TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond.
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Články v boli vytvorené k 10. 1. 2017, 12:00.
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Upozornenie:
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 investova-
nú čiastku. 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. Podielové fondy vytvorila 
a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom 
na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. 
Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu 
vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie 
alebo Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % 
hodnoty majetku v TAM-PDF, TAM-DPF, TAM-KOF, TAM-DAF, 
TAM-SPF, TAM-SMF, TAM-ALF, TAM-NMF, TAM-DDPF, TAM-BLF, 
TAM-DBLF. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov 
peňažného trhu vydaných alebo zaručených Spojenými štátmi 
americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-
AAF. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného 
trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie 
možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-EAF  
a TAM-REF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-SMF, 
TAM-DAF,  TAM-SPF, TAM-HRF, TAM-STF, TAM-BLF, TAM-DBLF 
a TAM-ALF investované aj do podielových listov peňažných, 
dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, 
európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho 
investovania. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na re-
alitné investície. V prípade TAM-REHYF 85 % alebo viac majetku 

v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových 
listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Europa-HighYield.  
V prípade TAM-REMB 85 % alebo viac majetku v podielovom 
fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného 
fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. V prípade 
TAM-REEB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je  
nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu  
s názvom Raiffeisen-Osteuropa-Rent. Investovanie majetku  
v TAM-KOF je zamerané na investície do komoditného sektora, 
pričom ide o investície, ktorých výnos je odvodený od vývoja hod-
noty energií (napr. ropa, zemný plyn), vzácnych kovov (napr. zlato, 
striebro), priemyselných kovov (napr. meď, platina), obilnín (napr. 
kukurica, pšenica), mäsa (napr. bravčové a hovädzie) a ostatných 
komodít (napr. cukor, bavlna). 
Oficiálne marketingové názvy podielových fondov v správe 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., 
uvedených v upozornení: TAM-DPF - Dlhopisový fondTB;   
TAM-DDPF - Dynamický dlhopisový fondTB; TAM-ALF - Alfa fondTB; 
TAM-MNF - MarketNeutral FundTB; TAM-SMF - Smart fondTB;  
TAM-REF - Realitný fondTB; TAM-KOF - Komoditný fondTB; TAM-SPF 
- SporenieTB; TAM-HRF - Harmonic fondTB; TAM-STF - Strategic 
fondTB; TAM-DAF - DynamicAlpha FundTB; TAM-PG1 - Private 
GrowthTB 1; TAM-PG2 - Private GrowthTB 2; TAM-BLF - Balanced 
fondTB; TAM-DBLF - DynamicBalanced fondTB; TAM-AAF - Americký 
akciový fondTB; TAM-EAF - Európsky akciový fondTB; TAM-NMF 
- NewMarketsTB; TAM-REHYF - Raiffeisen European High Yield 
FundTB; TAM-REEB - Raiffeisen Eastern Europe BondsTB;  
TAM-REMB - Raiffeisen Emerging Markets BondsTB. 
Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 
dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje  
o vývoji hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde  
a výnosov z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom 
fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So 
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna 
miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie fondu.

Podielové fondyTB

V období nízkych úrokových sadzieb 
je potrebné hľadať riešenia s vyšším 
výnosovým potenciálom.

Vyšší priemerný výnos vďaka
výhodám diverzifi kácie.

Prístup k viacerým stratégiám, ktoré vám
umožnia využiť rôzne príležitosti 
na fi nančných trhoch.

Stabilnejší vývoj investície.

Prístup k fondom renomovaných
svetových správcov.

Kombináciou fondov môžete získať:

Dynamický dlhopisový fondTB

dlhopisové riešenie

Základom môže byť Dynamický
dlhopisový fondTB, ktorý investuje aj do
dlhopisov s vyšším výnosom.

Balanced fondTB

trhové riešenie

Balanced fondTB prináša výhody trhovej
správy, vďaka ktorej bude časť investície
vždy zameraná na výnos.

Smart fondTB

aktívne riešenie

Vďaka Smart fonduTB investujete aj do akcií
a komodít, najmä v obdobiach, keď tieto
trhy rastú.

Harmonic fondTB

aktívne trhové riešenie

Harmonic fondTB spája výhody aktívnej
a trhovej správy so zameraním na rôzne
akciové trhy.

Príklad rozloženia investície:

 Rozloženie fondov prispôsobte vašim preferenciám
 Vyšší podiel aktívnych riešení oceníte najmä v období korekcií na fi nančných trhoch. Vďaka vyššiemu
 podielu trhových riešení budú vaše investície neustále nastavené na dosiahnutie výnosu.

 Investovanie do viacerých fondov
 Rozdelenie investície do viacerých fondov spája výhody rôznych štýlov investovania a môže zvýšiť
 stabilitu vývoja investície a potenciálny výnos.

 Investujte vo viacerých krokoch
 Rozdeľte vašu investíciu na viacero častí, a tie investujte postupne. Znížite tak riziko
 nesprávneho načasovania.

Nezabudnite na:

Upozornenie marketingového oznámenia: 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 čiastku. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. 
v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-SMF, 
TAM-DDPF a TAM-BLF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade, TAM-HRF, TAM-BLF a TAM-SMF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. 
Dokument bol vytvorený k 20. 9. 2016, 12:00 h. Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.: TAM-BLF TAM – Balanced fond | TAM-HRF TAM – 
HarmonicFund | TAM-SMF TAM – SmartFund, TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond.
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Teraz máte svoje investície
stále poruke
• prehľad investícií v Podielových fondochTB

Stiahnite si aktuálnu verziu aplikácie Tatra banka aj vy.

 

|   0800 00 1100  | +421 2 5919 1000  |  dialog@tatrabanka.sk  |  www.tatrabanka.sk

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielových fondov 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 čiastku. 
Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku.
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