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EDITORIÁL
Dovoľte mi na úvod roka jednu dobrú správu. Naši klien-
ti majú za sebou veľmi úspešný rok. Ak to mám vyjadriť  
v číslach, klientom v Podielových fondochTB, ako aj pen-
zijných fondoch DDS Tatra banky sme zhodnotili ich ma-
jetok o 89 mil eur. 
 
Z investičného pohľadu bol rok 2017 naozaj priaznivý. 
Finančné trhy aj naše investičné stratégie dosiahli nad-
štandardné výsledky. V prostredí pozitívneho hospodár-
skeho vývoja, stabilnej inflácie a nízkych úrokových mier 
významne rástli najviac akciové investície. Benefitovali aj 

z dobrých firemných výsledkov spoločností naprieč Amerikou, Európou či rozvíjajúcimi 
sa regiónmi. Ceny akcií sa dostali na úroveň, ktorá znamená, že všetky poklesy v celej 
histórii trhu boli dočasné a vymazané. Je to jednoduchá informácia, ale má v sebe dô-
ležitú skúsenosť pre investorov, ktorá hovorí o odolnosti ľudí, firiem a podnikania ako 
takého. Akékoľvek náročné obdobie v minulosti bolo prekonané a podnikanie fungu-
je ďalej, často lepšie a efektívnejšie. Táto skúsenosť poskytuje nám, našim bankárom  
a našim klientom silný nástroj, ako pracovať s neistotou vzhľadom na budúcnosť a vývoj 
na finančných trhoch. Neistota výsledku je totiž dôvod, prečo niektorí ľudia ešte nevy-
užívajú podielové a dôchodkové fondy, ktoré sú ideálnym nástrojom na sporenie, tvor-
bu osobného finančného majetku, zhodnocovanie finančnej rezervy a dôchodkových 
úspor.
 
V roku 2017 boli veľmi diskutovanou témou bitcoin a extrémny nárast popularity kryp-
tomien. Silný marketing jej totiž vytvorili médiá aj na Slovensku. Výsledný efekt je sa-
mozrejme kontroverzný, na kúpu bitcoinu sa ma napríklad pýtajú aj ľudia, ktorí dote-
raz mali z dôvodu rizikovosti výhrady k akciovým investíciám. Viac o tejto téme píšeme  
v článku „Bitcoin – najnovšia tulipánová mánia alebo investičná príležitosť storočia.“
 
Finančné plánovanie Premium Way má pevné miesto na stretnutiach klientov so svojím 
osobným bankárom. V článkoch „Investície, ktoré menia váš svet“ a „Prémiová starostlivosť 
o vaše úspory“ hovoríme o novej službe investičného poradenstva, ktorá vytvára ideálnu 
kombináciu s prémiovými riešeniami Premium HarmonicTB a Premium StrategicTB.   
 
Dovoľte mi poďakovať sa vám za priazeň 
a dôveru v roku 2017 a prajem vám úspešný nový rok!

Martin Ďuriančik
podpredseda predstavenstva TAM
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ROZHOVOR S MICHALOM 

MÁJEKOM, ČLENOM 

PREDSTAVENSTVA TAM

V roku 2017 si sa stal členom predstavenstva 
Tatra Asset Management (TAM) a Doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti Tatra banky (DDS),  
ako z tejto pozície hodnotíš náš prínos pre klien-
tov v uplynulom roku?
Jedno číslo to podľa mňa veľmi krásne vystihuje – 
– 89 miliónov eur. Toľko sme za rok 2017 zarobili 
klientom v Podielových fondochTB a vo fondoch  
Comfort lifeTB. Toto číslo ešte viac vyniká, keď si 
uvedomíme, že v súčasnosti žijeme vo zvláštnom 
svete. Svete, kde si štáty dokážu požičať za negatív-
ny úrok a kde usporená hotovosť na účte neprináša 
žiaden výnos. Opäť sa tak potvrdilo, že podielové 
fondy  sú ten najlepší nástroj na sporenie a zhodno-
covanie úspor klientov. Pre bežného človeka nie je 
lepšej alternatívy, ako si zvyšovať svoj majetok, a tým 
zlepšovať svoju životnú úroveň do budúcnosti.

Ako to vyzeralo na finančných trhoch? Bolo  
v uplynulom roku jednoduché zhodnotiť  
investície?
Zarobiť peniaze nikdy nie je jednoduché, obzvlášť  
to platí pri investovaní. A označenie finančné trhy  
v sebe ukrýva veľké množstvo rôznych typov investí-
cií. Hovoriť o všetkých by znamenalo vydať knihu. Vo 
všeobecnosti sú však najdôležitejšie dve aktíva, ktoré 

rozhodujú o výške výnosu pre klienta – dlhopisy a 
akcie. Pre akciové trhy bol rok 2017 vynikajúci. 
Svetová ekonomika konečne silno rastie a po dlhom 
čase k tomu prispievajú všetky regióny. Rast hospo-
dárstva znamená aj rast ziskov firiem, a to sa prejavuje 
v náraste cien akcií týchto firiem. Minulý rok priniesli 
všetky hlavné svetové akciové indexy zhodnotenie  
v dvojciferných číslach, a to bez akejkoľvek výraz-
nejšej korekcie smerom nadol. Oveľa náročnejšia 
situácia bola pri dlhopisoch. Nachádzame sa stále  
v prostredí nulových až negatívnych sadzieb, dlhopisy 
tak už ani zďaleka neprinášajú zhodnotenia ako  
v minulosti. Aj v roku 2017 sa ich výkonnosť pohybo- 
vala tesne nad nulou a je jedno, či hovoríme o americ-
kých, alebo európskych dlhopisoch. Ak chcel človek 

TAM INSIGHT 
O ÚSPEŠNOM ROKU 2017 

Michal Gálik, produktový manažér TAM

Ak úspory budete držať na účte,  
tak stratia hodnotu a navyše sa nikdy 
nebudete môcť mať lepšie.
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zarobiť viac, musel sa presunúť do rizikovejších častí 
dlhopisového trhu, ako sú podnikové dlhopisy s niž-
ším ratingom alebo dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín.

Aká bola najlepšia investičná voľba našich  
klientov?
V roku 2017 platilo, že čím viac akcií mal investor 
nakúpených, tým lepší výsledok dosiahol. Čisto  
akciové riešenia, ako sú Americký akciový fondTB 
alebo NewMarketsTB si v dolároch pripísali viac ako 
20 % výnos, pre eurového investora bol najlepšou 

voľbou Európsky akciový fondTB s výnosom 8,7 %. 
Za ešte väčší úspech by som však tento rok považoval 
zmiešané fondy, ktoré sú oveľa menej rizikové ako čis-
to akciové fondy a napriek tomu si minulý rok pripísali 
vynikajúce zhodnotenie. Premium StrategicTB zarobil 
svojim investorom 7,8 % a dokonca aj konzervatívne 
fondy Premium HarmonicTB a Smart fondTB priniesli 
zhodnotenie na úrovni 5 %. To je v prostredí nulových 
sadzieb a nízkych výnosov z dlhopisov fantastický 
výsledok. Pri fondoch Comfort lifeTB takisto platilo, že 
čím viac akcií, tým lepší výsledok. Fond Comfort lifeTB 
2050 priniesol klientom najlepší výnos, a to až na 
úrovni 12,8 %. Ani ostatné fondy z radu Comfort lifeTB 
však nezaostávali a vo svojich kategóriách priniesli 
najlepšie zhodnotenie spomedzi všetkých fondov  
3. piliera.

Začalo sa písať o rastúcich cenách na Sloven-
sku. Čo to znamená pre konzervatívnych ľudí?
Inflácia na Slovensku sa v posledných troch rokoch 
pohybovala okolo nuly, preto klientom bánk nero-
bilo problém držať peniaze na bežnom účte tiež za 
nulový úrok. V roku 2017 však inflácia na Slovensku 
začala rásť a momentálne sa nachádza tesne pod 
2 %. Rýchlo rastúca európska ekonomika navyše 
znamená, že tento rast cien by sa mal do budúcnosti  
ešte o niečo zrýchliť. Držať peniaze na bežnom účte 

Graf: Výkonnosť Podielových fondovTB za rok 2017 v EUR (v %)
Zdroj: TAM
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za nulu znamená istú stratu reálnej hodnoty, pretože 
dnešných 100 eur bude znamenať 98 eur o rok, 
možno 95 eur o dva roky. Klient sa ani nenazdá a za 
pár rokov môže stratiť aj 10 % z toho, čo má dnes. 
Napriek tomu, že peniaze stále bezpečne ležia na 
účte v banke.

Aké je riešenie tohto problému?  
Dôležité je rozlíšiť medzi krátkodobou finančnou 
rezervou a dlhodobými úsporami. V prvom kroku je 
potrebné si vytvoriť spomínanú rezervu. Z tej bude 
človek kryť mimoriadne udalosti a potreby vo svojom 
živote. Na tejto rezerve nepotrebuje zarábať, a preto 
ju môže držať napríklad na sporiacom účte. Len čo 
má vytvorenú túto rezervu, všetko ostatné, čo mu 
zostáva, tvoria úspory. Tie sú kľúčové pre budúce 
zvyšovanie jeho životnej úrovne. Ak ich bude držať na 
účte, tak stratia hodnotu a navyše sa nikdy nebu-
de môcť mať lepšie. Preto je dôležité tieto úspory 
investovať. 

Ako to zvládne niekto, kto predtým vôbec nein-
vestoval?
Akým spôsobom? Prostredníctvom podielových  
fondov sa investor vie najjednoduchšie dostať  
k investíciám, do ktorých by sám vedel zainvestovať 
len veľmi ťažko. Podielový fond poskytuje aj človeku 
bez skúseností s investovaním príležitosť vytvoriť si 

s minimálnou investíciou diverzifikované portfólio in-
vestícií do akcií, dlhopisov, komodít alebo mien. Pre 
klienta je to jednoduché, všetky investičné rozhod-
nutia za neho robia profesionáli. Môže sa tak venovať 
veciam, ktoré ho bavia viac.

Nový rok, nové výzvy. Čo bude vplývať na výsle-
dok investovania v roku 2018?
V prvom rade to, či sa svetová ekonomika udrží 
na súčasnej pozitívnej vlne. Momentálne žijeme 
vo vynikajúcich časoch. Hospodárstva silno rastú, 
nezamestnanosť všade prudko klesá, a to celé 
je sprevádzané len nízkou mierou inflácie a veľmi 
nízkymi sadzbami. Takéto ideálne podmienky sme 
tu už dlho nemali. Naposledy pred rokom 2008. Ak 
tento stav bude pokračovať aj v roku 2018, tak by 
nás opäť mohli čakať rastúce trhy s akciami vytvára-
júcimi nové maximá. Na čo sa však bude sústreďovať 
pozornosť investorov a centrálnych bankárov, bude 
inflácia. Silný rast ekonomiky, aký teraz zažívame, by 
mal postupne tlačiť infláciu na vyššie úrovne. Ak sa 
tak bude diať, centrálne banky budú nútené rýchlej-
šie dvíhať sadzby. To by nemalo negatívny vplyv iba 
na hypotékach a úveroch, ale odrazilo by sa to aj na 
trhu s dlhopismi a minimálne by to spomalilo súčasný 
rastúci trh na akciách.

A výzvy pre TAM a DDS? 
Určite veľkou výzvou pre obe naše spoločnosti bude 
popasovať sa s neustále novou reguláciou doliehajú-
cou na finančné spoločnosti. Naším dlhodobým cie-
ľom je zhodnocovať úspory klientom na finančných 
trhoch a urobiť proces investovania čo najjedno-
duchší a najatraktívnejší. Preto pozeráme na všetky 
dostupné technológie, aby si už v tomto roku mohol 
klient nastaviť sporenie do Podielových fondovTB  
z pohodlia obývačky prostredníctvom mobilnej apli-
kácie Tatra banky. V DDS chceme potvrdiť, že sme 
jednoznačne najinovatívnejšia doplnková dôchodko-
vá spoločnosť na trhu. Budeme pokračovať v pri- 
nášaní noviniek, ktoré majú ľudí motivovať k tomu, 
aby dlhodobo rozmýšľali o sporení na penziu. 

A z pohľadu investovania?
Z investičného hľadiska bude v Podielových  
fondochTB a vo fondoch Comfort lifeTB veľkou výzvou 
zvládnuť prechod z prostredia extrémne uvoľnenej 
monetárnej politiky centrálnych bánk a negatívnych 
sadzieb do štandardnejšieho prostredia. Tento 
prechod určite nebude ľahký, aj keď si to viacerí 
centrálni bankári nepochybne myslia.

Takéto ideálne podmienky  
sme tu už dlho nemali.
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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.

Aplikácia Tatra banka

tb_app_2.7_inzercia_220x277_0218.indd   1 5.2.18   11:14
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NOVÉ VLAJKOVÉ LODE NAŠEJ 

PONUKY VYUŽÍVAJÚ KOMPLETNÉ 

KNOW-HOW A SKÚSENOSTI 

TATRA ASSET MANAGEMENTU. 

PREDSTAVUJÚ KOMPLEXNÉ 

INVESTIČNÉ RIEŠENIE, KTORÉ 

BUDE ROBIŤ VŠETKY INVESTIČNÉ 

ROZHODNUTIA ZA VÁS.

Naša produktová ponuka prešla bohatým vývojom. 
Uvádzali sme podielové fondy rôznych typov, s rôzny-
mi stratégiami i dynamikou. Našim klientom sme vždy 
zdôrazňovali, že je zmysluplné kombinovať viacero 
fondov, aby sa rozmanité investičné stratégie mohli 
vhodne dopĺňať. Daňou za úspech a rast bola ťažšia 
orientácia klienta v širokej ponuke riešení. Uvedomo-
vali sme si to čoraz viac, najmä po tom, ako počet 
našich spravovaných fondov načal tretiu desiatku.

Tak postupne skrsla myšlienka na uvedenie nových 
vlajkových lodí našej ponuky. Naším cieľom bolo 
priniesť komplexné investičné riešenie. V novem- 

INVESTÍCIE, KTORÉ 
MENIA VÁŠ SVET

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM
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bri 2017 sme uviedli nové fondy Premium Harmo-
nicTB a Premium StrategicTB, ktoré dokážu uspokojiť 
prevažnú väčšinu klientov a uľahčia im život pri rozho-
dovaní sa v rámci bohatej palety podielových fondov  
z ponuky najväčšieho slovenského správcu aktív.

AKTIVITOU K ÚSPECHU
Premium HarmonicTB a Premium StrategicTB pred-
stavujú široko diverzifikované riešenia tak z pohľadu 
tried aktív, do ktorých investujú, ako aj využitých 
investičných stratégií a prístupov. Príslušné stratégie 
a prístupy boli namiešané tak, aby mali potenciál sa 
vhodne dopĺňať vzhľadom na rôzny vývoj na finanč-
ných trhoch. Pri ich tvorbe sa využili skúsenosti a 
kompletné know-how Tatra Asset Managementu.

Ich sila spočíva predovšetkým v aktivite. Straté-
gie dokážu dynamicky preskupovať podiel svojich 
rastových aktív. V pozitívnych obdobiach tak na 
finančných trhoch investujú výrazne viac napríklad 
do akcií, naopak, v negatívnych obdobiach akcie 
vypredávajú. Nikdy však nie úplne, aby v prípade 
zmeny na finančných trhoch dokázali zachytávať ich 
rast.

POHODLNÉ RIEŠENIE
Na realizáciu svojich investičných cieľov už nepotre-
bujete využívať viaceré podielové fondy. Nemusí-
te sa venovať ich výberu. Je to jednoduché. Roz-
hodnutím pre Premium HarmonicTB, resp. Premium 
StrategicTB získate pohodlné komplexné investičné 
riešenie, ktoré bude robiť všetky investičné rozhod-
nutia za vás. 

PILIERE STRATÉGIE 

Stratégie fondov Premium HarmonicTB a 
Premium StrategicTB sú postavené na troch 
pilieroch. 

Stratégia zameraná na dosahovanie výno-
su z viacerých tried aktív – zameriava sa na 
dosahovanie výnosu z akcií, dlhopisov, komodít 
či mien. Vyberá najrýchlejšie rastúce aktíva, 
rovnomerne rozkladá trhové riziko a aktívne 
chráni pred poklesmi, pričom zarába na rasto-
vých trendoch. 

Stratégia zameraná na výnos najmä z akcií 
– výrazne upravuje podiel akcií v závislosti 
od situácie na finančnom trhu. Táto stratégia 
prináša potenciál dosiahnuť vysoký výnos  
v čase rastu akciového trhu a aktívne chráni 
pred veľkými poklesmi v čase jeho poklesu. 

Spojenie týchto stratégií je zmysluplné, pretože 
majú potenciál vhodne sa dopĺňať. V obdo-
biach silných rastov na akciových trhoch sa 
lepšie darí stratégii zameranej na výnos najmä 
z akcií. Naopak, v obdobiach, keď sa akciám  
nedarí relatívne v porovnaní s ostatnými trie-
dami aktív, sa lepšie darí stratégii zameranej 
na dosahovanie výnosu z viacerých tried aktív. 
Táto kombinácia zvyšuje potenciál na vyšší 
výnos a stabilnejší vývoj hodnoty investície.

Ďalším pilierom je zakomponovanie  fondov 
renomovaných zahraničných investičných 
spoločností, ktoré rozširujú diverzifikáciu aj 
vzhľadom na zastúpenie investičných spoloč-
ností a ich investičné prístupy. Zapojenie tohto 
piliera súvisí s využitím synergie viacerých 
štýlov správy. Každá investičná spoločnosť je 
iná, má iné silné stránky, verí iným stratégiám 
či prístupom. Je zmysluplné kombinovať  
v jednom fonde viacero stratégií silných inves-
tičných spoločností. Klientova investícia z toho 
môže profitovať.

„Pohodlné riešenia, ktoré robia všetky 
investičné rozhodnutia za vás.“

„Premium HarmonicTB  
a Premium StrategicTB  
prinášajú nový komfort  
pri zhodnocovaní peňazí.“



10

FINANČNÉ PLÁNOVANIE PREMIUM 

WAY ZÍSKALO OD SVOJHO 

UVEDENIA PEVNÉ MIESTO NA 

STRETNUTIACH KLIENTOV SO 

SVOJÍM OSOBNÝM BANKÁROM.

Klienti s obľubou prechádzajú potreby a ilustratívne 
sledujú úroveň ich plnenia. Veríme, že klientom 
sme tak pomohli nastaviť zdravé osobné financie. 
Pre klientov, ktorí majú presnú predstavu o svojich 
cieľoch, sme prednedávnom doplnili možnosť za-
definovať si svoj vlastný cieľ. Stretnutie s banká-
rom tak môže byť vedené buď na úrovni:

  „zlatých pravidiel“ pre jednotlivé potreby, 
alebo 

 v rovine cieľov, ktoré si nastavil klient. 

To, že klient môže prísť na stretnutie so svojím ban-
károm s už zadefinovanými cieľmi, je možné vďaka 
interaktívnemu prepojeniu sveta Internet bankingTB, 
Mobile bankingTB a aplikácie Premium WayTB. 

Ďalší krok pri skvalitňovaní finančného plánovania  
v segmente Premium bankingTB sme zrealizovali  
v roku 2017. Súčasťou aplikácie Premium WayTB 
sa stala investičná služba investičné poraden-
stvo. Službu prinášame v európskych štandardoch 
tak, ako ju upravuje legislatíva. 

Vo svete investičných produktov klient často 
stojí pred rozhodnutím, aké podielové fondy 
si má vybrať a ktoré sú na základe jeho inves-
tičného profilu preňho vhodné. Pri tejto téme 
nie je  namieste subjektívny pohľad. Je potrebné 
prejsť oblasti, ktorých zodpovedanie nám pomôže 
pri rozhodovaní. Služba investičné poradenstvo 
nás touto cestou prevedie, a tak pomôže pri výbere 

vhodného riešenia z pohľadu výnosovo-rizikového 
profilu klienta. 

To sú oblasti, ktoré je potrebné vyhodnotiť pred 
samotným poskytnutím rady. Precenenie svojich 
schopností sa môže negatívne vrátiť v čase, keď 
finančné trhy klesajú a vtedy klient zistí, že riešenie, 
do ktorého investoval, neodzrkadľuje jeho prefe-
rencie. Podcenenie schopnosti znášať riziko na 
druhej strane znamená pre klienta výber riešenia  
s nižším výnosovým profilom. Spolu s faktorom 
času tak klient zbytočne prichádza o potenciálny 
výnos. Výber toho správneho výnosovo rizikového 
profilu je teda dôležitá vec v investičnom procese. 

Klientom odporúčame riešenia, ktoré sa počas 
celej svojej životnosti držia vo vybranom výnoso-
vo-rizikovom profile. Veríme, že aj týmto spôsobom 
pomôžeme klientom napĺňať ich zadefinované 
životné ciele.

PRÉMIOVÁ STAROSTLIVOSŤ 
O VAŠE ÚSPORY

Zaujímame sa o: 

 znalosti a skúsenosti klienta,

 investičný horizont, 

 rizikovú toleranciu, 

  schopnosť znášať straty s prihliadnutím  
na finančnú situáciu klienta.

Miloslav Paracka, vedúci oddelenia investičných produktov a služieb Tatra banky
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Premium WayTB

Cesta k prémiovej budúcnosti
Iba v Tatra banke máme pre vás exkluzívny 
nástroj na správu vašich financií. 

tb_premiumway_inzercia_220x277_0118_tamtamy.indd   1 31.1.18   9:55
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V 17. STOROČÍ V HOLANDSKU 

VYPUKOL OŠIAĽ PO TULIPÁNOVÝCH 

CIBUĽKÁCH. TULIPÁNOVÉ  

CIBUĽKY UŽ DLHO PREDTÝM 

PATRILI K HLAVNÝM VÝVOZNÝM 

ARTIKLOM HOLANDSKA. 

SKUTOČNÁ MÁNIA PO NICH 

NASTALA AŽ POTOM, AKO ICH 

CENA ZAČALA PRUDKO STÚPAŤ. 

ZRAZU KAŽDÝ CHCEL VLASTNIŤ 

NIEČO, ČO RASTIE RAKETOVÝM 

TEMPOM.

A ceny tulipánov skutočne rástli obrovským tempom. 
V priebehu niekoľkých mesiacov sa priemerná cena 
cibuliek zvýšila desaťnásobne. V čase vrcholiacej 
mánie ste si za jednu vzácnejšiu odrodu vedeli kúpiť 
aj 5 domov v Amsterdame.

Zdá sa vám táto situácia povedomá? Podobný ošiaľ 
a vzrušenie vzbudzuje v súčasnosti bitcoin. Stretnite 
sa so skupinou známych a je relatívne dobrá šanca, 
že sa diskusia zvrtne na tému bitcoin. Dôvodom je 
predovšetkým rast ceny bitcoinu a iných virtuálnych 
mien v poslednom čase. V roku 2017 sa dokonca 
bitcoin stal investíciou s najvyšším zhodnotením, 
keď jeho cena začínala rok na 1 000 USD a končila 
ho na 14 000 USD.  Takéto zhodnotenie pritiahlo 
pozornosť más a zrazu sa o bitcoin začali zaujímať 
aj ľudia, ktorí nikdy predtým neboli ochotní investo-

vať. O bitcoine sa hovorí ako o životnej investičnej 
príležitosti, spomínajú sa šialené hodnoty, kam by sa 
jeho cena mala vyšplhať. Pre najhorlivejších zástan-
cov bitcoinu je to technologická zmena, ktorá zmení 
fungovanie štandardných mien. Je to však skutočne 
tak? Alebo je to len novodobá mánia, podobná tej 
holandskej zo 17. storočia?

Michal Májek, člen predstavenstva TAM

BITCOIN – NAJNOVŠIA 
TULIPÁNOVÁ MÁNIA ALEBO 
PRÍLEŽITOSŤ STOROČIA 
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Pozrime sa na bitcoin bližšie. Bitcoin je virtuálna 
mena založená na technológii „blockchain“. Virtu-
álna znamená, že neexistuje vo fyzickej podobe, 
ale len vo forme počítačového kódu.  Môžete ju 
mať uloženú vo vašej virtuálnej peňaženke, buď 
priamo na burze sprostredkujúcej obchodovanie s 
ňou alebo aj u seba v počítači alebo na USB kľúči. 
Jej množstvo je dopredu obmedzené a známe a do 
obehu sa uvoľňuje postupne, na základe matema-
tických výpočtov. Predstava fanúšikov bitcoinu je, že 
v budúcnosti bude možné touto virtuálnou menou 
platiť za bežné nákupy a nahradí súčasné existujúce 
meny, ako sú euro alebo dolár. Keď hovoríme  
o bitcoine, treba povedať, že neexistuje len jedna 
virtuálna mena. Odhaduje sa, že v súčasnosti existu-
je viac ako 700 variantov bitcoinu pod inými názva-
mi, ako sú LiteCoin, Ethereum alebo BitCoin Cash.  
Virtuálnych mien neustále pribúda, avšak je vysoko 
pravdepodobné, že 99 % z nich nakoniec neprežije.

Opísať bitcoin je podstatne jednoduchšie, ako pove-
dať, čo bude znamenať pre svet financií do budúc-
nosti. Jedna vec je nespochybniteľná. Technológia 
„blockchain“, na ktorej je bitcoin založený, má veľký 
potenciál zmeniť náš svet a veľké firmy sa už začali 
pozerať na možné využitie tejto technológie. Block-
chain je databáza, ktorá však nie je na jednom mies-
te, ale na veľkom počte miest súčasne. Umožňuje 
robiť záznamy o transakciách, a to bezpečnejším 
spôsobom, ako keď sú tieto záznamy uložené v jed-
nom registri. Máloktorý expert v súčasnosti pochy-
buje, že táto technológia nenájde svoje uplatnenie 
vo finančnom svete alebo v iných oblastiach nášho 
života. To však neznamená, že podobne uspeje aj 
bitcoin.

Virtuálne meny sa neustále vyvíjajú a aj keď bitcoin 
bol prvou virtuálnou menou, neznamená to, že bude 
tou menou, ktorá aj prežije do budúcnosti. Z tech-
nologického hľadiska má bitcoin svoje nedostatky. 
Už teraz sa hovorí, že niektoré virtuálne meny novej 
generácie ako LiteCoin alebo Ethereum majú oveľa 
lepšie vlastnosti z hľadiska bezpečnosti a budúceho 
využitia. A možno žiadna z týchto mien neprežije  
a nakoniec si štáty vytvoria svoje vlastné a sebou 
kontrolované meny. Idea nezávislej meny, ktorú 
nekontroluje žiaden štát alebo centrálna banka, je 
síce pekná, ale v praxi neuskutočniteľná vo veľkom 
rozsahu. Možno bude pribúdať obchodov, kde bude-
te vedieť platiť virtuálnou menou. Kým sa však touto 
menou nebudú dať platiť dane a nebude ju akcep-

tovať aj štát ako oficiálne platidlo, nikdy sa nestane 
skutočnou menou schopnou nahradiť euro alebo 
dolár. A otázka znie, prečo by ju štáty mali akcepto-
vať. Prečo by si radšej nevytvorili v budúcnosti vlastnú 
virtuálnu menu, ktorú budú môcť vedieť kontrolovať?

Ďalším problémom je naceniť bitcoin. Akú hodnotu 
má vlastne bitcoin? Jeho súčasná hodnota je určená 
tým, koľko sú ľudia ochotní za ňu zaplatiť. V čase 
aktuálnej mánie to môže byť 14 000 USD, neskôr 

NA ČO BY MAL INVESTOR  

PAMÄTAŤ PRI INVESTOVANÍ  

DO BITCOINU 

  Riziko straty investície je neobmedzené

  Bitcoin nemá žiadnu vnútornú hodnotu, 
jeho cena je len výsledkom dopytu a 
ponuky

  Tak ako cena bitcoinu rástla, môže aj 
klesať, a to pokojne až na nulu

  Burzy obchodujúce s bitcoinom sú 
neregulované súkromne inštitúcie, ktoré 
môžu skrachovať

  V prípade krachu burzy klient stráca všetky 
peniaze, ktoré u nej drží vo virtuálnej 
peňaženke

  Zabezpečenie búrz pred útokmi hackerov 
stále nie je dostatočné

  Existuje veľké množstvo virtuálnych mien  
a nevie sa, ktoré z nich nakoniec prežijú

  Predpokladá sa, že 99 % aktuálne 
existujúcich kryptomien prestane existovať

  Transakcie s bitcoinami sú veľmi nákladné 
pri nízkom objeme investície

  Bitcoin je extrémne špekulatívna investícia 
a preto by nemala tvoriť viac ako 5 % 
investičného portfólia
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možno 30 000 alebo 100 000 USD. Ale môže 
nastať aj scenár, že ju v popularite predbehnú iné 
kryptomeny, prípadne ju štát začne prísne regulovať, 
čo zníži jej atraktivitu. V takom scenári môže hodnota 
bitcoinu klesnúť aj na nulu. Všetko je to len otázka 
dopytu a ponuky, bitcoin sám osebe má nulovú hod-
notu. V súčasnosti je dopyt vysoký, a to tlačí cenu 
nahor, ale je ľahko predstaviteľný scenár, keď dopyt 
začne klesať. Nebolo by to prvé finančné aktívum,  
a ani posledné, pri ktorom by platilo, že cesta nadol 
je ešte strmšia ako cesta nahor.

Každý človek, ktorý chce investovať do bitcoinu, 
si musí uvedomiť jednu vec. Riziko jeho investície 
je neobmedzené a veľmi ľahko môže prísť o všetky 
peniaze, ktoré do kryptomeny investoval. Potenciál 
obrovských ziskov vždy a za každých okolností priná-
ša aj riziko veľkých strát. Jednou z možností, ako pri 
investovaní do bitcoinu môže klient stratiť peniaze, je 
už spomínaný cenový vývoj. Tak ako cena išla hore, 
tak veľmi ľahko môže aj klesnúť. Nie je to však zďa-
leka jediný spôsob, ako prísť o peniaze. Pri nákupe 
kryptomien posiela investor peniaze na súkromné 

burzy, kde sa s týmito peniazmi obchoduje. Tieto 
burzy nie sú nijako regulované, ani pod žiadnym 
dohľadom. To znamená, že vedia veľmi ľahko skra-
chovať. Dobrým príkladom bol rok 2014, keď v tom 
čase najväčšia bitcoinová burza Mount Gox zodpo-
vedná za 70 % celosvetových transakcií  
s bitcoinom išla do bankrotu. Netreba zdôrazňovať, 
že ľudia držiaci svoje bitcoiny vo virtuálnych peňa-
ženkách na tejto burze prišli o všetky svoje peniaze. 
Odhaduje sa, že to bolo až okolo 450 miliónov 
dolárov. Tým, že tieto burzy nie sú regulované, klienti 
nemajú svoje peniaze nijako chránené. V prípade 
bankrotu prichádzajú o všetko. 

Nemusí dôjsť ani k bankrotu, aby klient stratil celú 
svoju investíciu. Fakt, že bitcoin existuje len vo 
virtuálnej podobe, znamená, že je náchylný na útoky 
hackerov. Tí sa neustále snažia dostať do virtuálnych 
peňaženiek investorov a odcudziť im ich bitcoiny. 
Bitcoinový priemysel je pritom ešte príliš mladý  
a nerozvinutý, aby sa dokázal bezpečne ochrániť 
pred útokmi hackerov. Nedávno bol zaznamenaný 
prípad hackerského útoku, ktorý odcudzil bitcoiny  
v celkovej hodnote viac ako 64 miliónov dolárov. Štú-
dia University of Tulsa ukazuje, že od vzniku bitcoinu  
v roku 2009 bola jedna tretina všetkých obchodova-
cích platforiem napadnutá hackermi a bitcoiny  
v celkovej hodnote 8,2 miliardy dolárov boli ukradnu-
té.  Očakáva sa pritom, že rok 2018 by mal priniesť 
ešte intenzívnejšiu vlnu útokov ako v minulom roku.

Momentálne je nejasné, aká budúcnosť čaká kryp-
tomeny. Ak si aj nasadíme ružové okuliare a povieme 
si, že virtuálne meny raz budú reálne konkurovať 
súčasným peniazom, nevieme povedať, ktorá kryp-
tomena bude víťazom. V súčasnosti je tak bitcoin len 
veľmi špekulatívnou investíciou s potenciálom vyso-
kých výnosov, ale aj rizikom straty celej investície.  
V žiadnom prípade nejde o štandardnú investíciu 
a pre bežného investora je absolútne nevhodným 
nástrojom na dlhodobé investície. Ak však človek 
naozaj verí príbehu kryptomien ako platidlu bu-
dúcnosti a chcel by do bitcoinu investovať, mal by 
dodržať jedno pravidlo – ako vysoko špekulatívna 
investícia by nemala tvoriť viac ako 5 % jeho dlhodo-
bých úspor a musí byť neustále pripravený na to, že 
o všetky tieto peniaze môže prísť. Netreba zabúdať, 
že aj tulipánová mánia v Holandsku sa skončila tak, 
ako všetky bubliny. Keď praskla, cena tulipánových 
cibuliek sa v priebehu niekoľkých mesiacov vrátila na 
pôvodné úrovne zo začiatku nákupného ošiaľu.
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V Internet bankinguTB

máte financie pod kontrolou
V záložke MaFIN odteraz môžete:

napĺňať svoje túžby s nástrojom Ciele,
mať prehľad vo výdavkoch so Spending reportomTB,
kontrolovať finančnú situáciu s nástrojom Majetok a záväzky.

tb_MaFIN_inzercia_220x277_0218_tamtamy.indd   1 8.2.18   13:49
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HISTORICKY DOSAHUJÚ NAJVYŠŠÍ 

VÝNOS INVESTÍCIE DO AKCIÍ 

FIRIEM. AJ V SÚČASNOSTI JE 

DÔLEŽITÉ ICH VLASTNIŤ. 

Z dôležitých častí svetovej ekonomiky prichá-
dzajú dobré správy. V USA aj v Európe sa vyrába 
viac a popritom klesá nezamestnanosť. Takéto 
informácie nám dokážu zlepšiť náladu, môžu totiž 
znamenať, že aj Slováci sa budú mať lepšie. Dá sa 
to pozorovať na slovenskom pracovnom trhu, na kto-
rom začína byť nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily. Viac nás pracuje, míňa aj sporí.

V situácii, keď si môžeme viac odkladať a rastú 
naše úspory, však narážame na jeden „nízky“ prob-
lém – približne 0 % zhodnotenie na termínovaných 
vkladoch. Na tieto úrovne úrokov by sme sa však 
nemali sťažovať. Práve tie sú totiž zdrojom dosiah-
nutého zlepšenia. Nízke úroky na úveroch nás 
motivujú požičiavať si a viac míňať, čo vyzýva firmy 
vyrábať viac výrobkov a zamestnávať nových ľudí. 
Ak niekto nevie stráviť nemožnosť získania vyššieho 
úroku pri tradičných bankových produktoch, vedz-
te, že sme v rovnakej situácii ako ostatní Európania. 
Ako to riešia oni? Veľmi stručná odpoveď je, že 
väčšiu časť svojich úspor investujú. Investujú aj 
do firiem, ktoré v tomto čase hlásia zvyšova-
nie svojich ziskov. Ak vlastníte ich akcie, môžete 
získať viac aj vy.  

Nemusíte byť investičný guru a mať prehľad o finanč-
ných trhoch, aby ste to zvládli. Investovanie sa všade 
deje najmä prostredníctvom podielových fondov. 
Vaše peniaze tak spravujú profesionáli, ktorých čin-
nosť sa riadi zákonom a podlieha kontrole Národnej 
banky. Ak sa chcete podieľať na zisku veľkých 
svetových firiem, dávame vám do pozornosti 
Balanced fondTB.  

NEUSTÁLE NASTAVENÝ 
NA VÝNOS  

Michal Gálik, produktový manažér TAM

Balanced fondTB  

Stabilný podiel akcií  

svetových firiem vo fonde
20 %

Minimálny odporúčaný  

investičný horizont
od 5 rokov
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Balanced fondTB UDRŽUJE VAŠU INVESTÍCIU 
NEUSTÁLE NASTAVENÚ NA DOSIAHNUTIE 
VÝNOSU.
Ak by ste investovali pred piatimi rokmi do Americ-
kého akciového fonduTB, ktorý investuje všetko do 
akcií amerických veľkých firiem, mali by ste koncom 
januára 2018 výnos približne 90 % (cca 14 % p. a.). 
O toľko narástla za toto obdobie ich hodnota. Lákavú 
predstavu však musíme doplniť aj tým, že cestou  
k výnosu by ste museli zvládať nemalé výkyvy hod-
noty svojej investície, keďže hodnota akcií firiem nie 
je iba rastúca. K poklesu dochádza však krátkodobo 
a ak dodržíte minimálny investičný horizont dvanásť 
rokov, veľmi pravdepodobne dospejete k atraktívne-
mu výnosu. 

Hoci výnos je dôvodom, prečo sa na akciové 
fondy vždy pýta množstvo ľudí, ich možné výkyvy 
a odporúčaný dlhý minimálny investičný horizont 
už pre každého zaujímavé nie sú. 

Práve z tohto dôvodu je v našej ponuke Balanced 
fondTB, ktorý prináša možnosť profitovať z rastu hod-
noty svetových firiem a zároveň je konzervatívnejší,  
s čím je spojený aj jeho kratší odporúčaný investičný 
horizont.

Podiel rastových aktív, ako sú akcie a komodity, 
sa vo fonde udržiava na takej úrovni, aby vám 
fond mohol priniesť zmysluplný výnos. Zmyslupl-
ným rozumieme zhodnotenie nad úrovňou inflácie. 
Za svoje úspory si pri dosiahnutí takéhoto výnosu 
budete môcť v budúcnosti kúpiť minimálne to isté 
ako teraz. A o to predovšetkým ide. Ak dlhodobo 
nezhodnocujete svoje úspory ročne aspoň 2 % 
tempom, čo je cielená úroveň inflácie stanovená 
Európskou centrálnou bankou, stratia časť svojej 
reálnej hodnoty.

ZÍSKAJTE SVETOVÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
Aj podielový fond, do ktorého investujete, môže in-
vestovať do iných fondov. V tomto smere vám Balan-

„Inflácia je zdanenie bez použitia 
legislatívy.“ 
Milton Friedman, jeden z najvplyv- 
nejších ekonómov 20. storočia

ČO VÁS NA CESTE  

ZA VÝNOSOM CHRÁNI 

Neinvestujete iba do jednej firmy, ktorá by 
vám mohla možno veľa zarobiť, ale vás aj  
o veľa pripraviť. Vaša investícia smeruje do akcií 
stoviek firiem po celom svete.

Mimoriadne dôležitou súčasťou fondu sú 
dlhopisy. V prípade, že sa nedarí akciovému 
trhu ako celku, historicky sa zvykne v takom 
čase dariť investíciám do dlhopisov. Taktiež sa 
ich vo fonde nachádza veľký počet, od štátnych 
až po firemné.

Časť fondu tvoria komodity, ktorých ceny  
sú už niekoľko rokov na úrovniach atraktívnych  
pre nákup. Na jednej strane vám tak môžu  
pomôcť k lepšiemu výnosu, na druhej strane  
sa ich ceny môžu vyvíjať inak ako ceny akcií,  
a preto tiež plnia v určitých časoch aj ochrannú 
funkciu.

Balanced fondTB

¢  akcie 20 %
¢  komodity 15 %
¢  dlhopisy a hotovosť 65 %
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ced fondTB prináša možnosť investovať do fondov 
renomovaných svetových investičných spoloč-
ností. Každý z nich má svoj prístup k správe investícií 
a vy môžete profitovať z toho, ako sa vzájomne dopĺ-
ňajú. Vďaka  Balanced fonduTB sa stanete súčasťou 
svetového trhu kolektívneho investovania, investícií 
ľudí do fondov z celého sveta, v aktuálnom objeme 
viac ako 41 biliónov eur. 

Najväčšia svetová investičná spoločnosť BlackRock, 
ktorej fondy tiež využíva stratégia Balanced fonduTB, 

má v svojej správe úspory ľudí a inštitúcií z celého 
sveta v hodnote viac ako 5 000 mld. eur. Na po-
rovnanie, na Slovensku je v podielových fondoch 
zainvestovaných viac ako 8 mld. eur. 

Keďže Balanced fondTB je trhovo orientovaný fond, 
môžete si položiť otázku, ako sa tejto investičnej 
filozofii môže dariť v porovnaní s aktívne spravovaný-
mi riešeniami. Debata o výhodách trhovej a aktívnej 
správy fondov prebieha neustále bez presvedčivého 
výsledku. V roku 2013 bola udelená Nobelova cena 
za ekonómiu prof. Eugenovi Famovi z University of 
Chicago, ktorý verí v efektívne trhy, a tým v trhové 
investovanie. V roku 2017 bola tá istá cena ude-
lená jeho kolegovi z tej istej školy prof. Richardovi 
Thalerovi, ktorý tvrdí, že investori nie sú vždy celkom 
racionálni a trhy nie celkom efektívne, čo hovorí pre 
aktívnu správu. Obidva prístupy k investovaniu,  
aktívny aj trhový, boli teda rozpoznané ako plat-
né a užitočné. Tak aktívne riešenie, ako aj trhové 
riešenie, akým je Balanced fondTB, by mali mať 
miesto v portfóliu každého investora.

Pre investorov, ktorí hľadajú riešenie s ešte vyšším 
výnosovým potenciálom, máme v ponuke dynamic-
kejšie trhové riešenie Dynamic Balanced fondTB.

 Investičná 

spoločnosť

Celková hodnota spravova-

ných aktív (v mld. eur)

Fond  

v Balanced fondeTB

Podiel na 

Balanced fondeTB

BlackRock (USA) 5 000
BlackRock – Euro  

Corporate Bond Fund
1,6 %

Invesco (USA) 780
Invesco Euro Bond 

Fund
1,3 %

Schroder Investment 

Management (Veľká 

Británia)

460
Schroder International 

Euro Bond Fund
1,9 %

Schroder Investment 

Management (Veľká 

Británia)

460

Schroder International 

Selection Fund – EURO 

Corporate Bond Fund

2,0 %

SEB Asset Management 

(Švédsko)
173

SEB Fund 1 – Asset 

Allocation Fund
7,0 %

VÝHODY INVESTOVANIA 

DO BALANCED FONDUTB 

  Neustále nastavenie na dosiahnutie  
výnosu.

 Široké zastúpenie firiem a štátov.

 Prístup k fondom svetových správcov.

TOP 5 fondov zahraničných investičných spoločností v Balanced fondeTB (k 31. 12. 2017)
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Balanced fondTB

Dynamic Balanced fondTB

Výnosy so svetovým renomé

Nové fondy v portfóliu Tatra banky ponúkajú prístup k fondom renomovaných 
svetových správcov. Kvalitu fondov zvyšuje široká diverzifi kácia správcov 
a investičných prístupov orientovaných na atraktívne výnosy.

tb_balanced_fond_inzercia_220x277_0218_tamtamy.indd   1 8.2.18   10:03



20

TISÍCKY SLOVENSKÝCH 

VYSOKOŠKOLÁKOV KAŽDOROČNE 

VYCESTUJÚ ZA HRANICE.

Na jeseň 2017 sme uviedli do ponuky nové Spo-
renieTB Vzdelanie. Do pozornosti rodičov sa ním 
snažíme dostať informáciu, že v ich živote má byť 
zabezpečenie vzdelania ich dieťaťa jednou z hlav-
ných priorít. Myslíte si, že na vzdelaní nezáleží, že je 
zadarmo alebo že máte dosť času to riešiť? Neváhaj-
te a prečítajte si predchádzajúce číslo Investičných 
tamtamov, ktoré vám ukáže skutočnosť. Veríme, že 
sa pridáte k veľkému množstvu našich klientov, ktorí 
svojim deťom SporenieTB Vzdelanie už zriadili.

Vysoká škola však nie je len o štúdiu. Študentom 
sa počas neho ponúkajú rôzne príležitosti, ako pra-
covať na sebe, svojich zručnostiach, ktoré neskôr 
využijú v pracovnom živote a pomôžu im kariérne 
rásť.

Kedy naposledy ste boli v USA alebo v Austrálii? 
Mnohí nikdy, ale mnohí ste tieto krajiny navštívili 
práve ako študenti. Ak ste takto cestovali ako mladí, 
asi budete súhlasiť s tým, že sú to skúsenosti, ktoré 
vás sprevádzajú celý život. Najväčším prínosom 
tohto nezabudnuteľného pobytu je zdokonalenie 
angličtiny a možnosť žiť samostatne, na vlastnú 
zodpovednosť a podľa vlastných predstáv. 

Mimoriadne zaujímavé leto bude môcť aj váš študent 
stráviť v USA napríklad vďaka programu Work and 
Travel. Princíp spočíva v tom, ako už názov progra-
mu hovorí, že mladí ľudia môžu v USA legálne 
pracovať, cestovať a spoznávať krajinu a jej kultúru. 
V posledných rokoch počet slovenských študen-
tov cestujúcich do USA vďaka tomuto programu 
presahuje 2 500 ročne. 

AJ VÁŠ ŠTUDENT 
PÔJDE DO SVETA?

Michal Gálik, produktový manažér TAM

TOP 20 FIRIEM PRE INTERNSHIP 
Mnohým študentom pri hľadaní možností pre in-
ternship veľmi záleží na tom, v akej spoločnosti 
svoju stáž absolvujú. V USA, medzi tisíckami 
veľkých spoločností, dostáva najviac žiadostí 
týchto 20  spoločností:  

1. Google,
2. Apple,
3. Facebook,
4. Microsoft,
5. Goldman Sachs,
6. Tesla Motors,
7. Amazon,
8. JPMorgan Chase,
9. Morgan Stanley,
10. The Walt Disney Company,
11. Nike,
12. PwC,
13. IBM,
14. Deloitte,
15. The Boston Consulting Group,
16. Intel,
17. ESPN,
18. Mercedes-Benz,
19. Berkshire Hathaway,
20. The Coca-Cola Company.

„Vzdelanie je kľúčom k odomknutiu 
zlatých dverí slobody.“ 
George Washington Carver,  
americký botanik a vynálezca
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Ďalšia výborná príležitosť pre študentov je internship, 
čo je pracovná stáž vo veľkých svetových firmách. 
Internship sa chápe ako investícia do budúcej kariéry  
a stážista nemôže počítať po jeho absolvovaní s tým, 
že mu bude automaticky ponúknutá možnosť pracovať 
v danej firme. Študenti však  vďaka nemu získavajú ne-
oceniteľné skúsenosti a je často spojený aj so štúdiom 
cudzieho jazyka. Po ukončení programu absolvent 
získa referencie od zamestnávateľa, ktoré môže využiť 
vo svojom životopise. 

Študent sa môže uchádzať o stáž vo firmách napríklad 
v Paríži, Barcelone, vo Viedni, v Berlíne či Londýne. 
Zaujíma sa o obchod, módu, technológie alebo ho 
láka práca v inom odvetví? Vďaka internshipu zažije 
niečo viac ako len nosenie ruksaku či študentské 
párty.

Myslite na možnosti a kariéru svojich detí v pred-
stihu. Príležitosti na rozvoj osobnosti, schopností a 
na budovanie kariéry, ktoré im ponúkne štúdium na 
vysokej škole, zvyknú niečo stáť. Okrem nákladov 
na život vysokoškoláka počas 5-ročného štúdia, 
ktoré sa na Slovensku pohybujú v priemere na úrovni 
14-tisíc eur, sa môžete stretnúť aj s výdavkami vo 
výške stoviek až tisícok eur aj pri zabezpečení vyššie 
spomenutých možností. Poplatky pri vybavovaní 
programu Work and Travel do USA sa pohybujú 
okolo 1 000 eur. Internship je neplatená stáž,  
v rámci ktorej si študent hradí náklady na pobyt 
v cudzine sám, pričom treba počítať so sumou  
v tisíckach eur.

SporenieTB Vzdelanie je o kariére vášho dieťaťa.  
Sporiť na zabezpečenie jeho osobnostného a vedo-
mostného rozvoja a prípravu do života môžete začať  
v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. 

Budúcnosť vášho dieťaťa je vo vašich rukách. 
Rozhodnite o nej už dnes.
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Jakub Pavlík, produktový manažér TAM

GRAF INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV

ROK 2017: ROK TECHNOLOGIC-

KÝCH GIGANTOV

  Hodnota technologických spoločností Apple, 
Facebook, Alphabet (Google), Amazon, Micro-
soft viac ako dvojnásobne prevyšuje hodnotu 
zvyšných spoločností v rebríčku najhodnot-
nejších spoločností, čo jasne dokazuje, že 
súčasnosti vládnu technológie.

  Úspech týchto firiem sme využili aj v prospech 
našich klientov, keď všetky fondy, ktoré mali  
v tomto roku naváženú časť portfólia v akciách, 
dosiahli zhodnotenie minimálne 3,5 %. 

  Zaujímavé je porovnanie súčasnosti a minu- 
losti. Doba sa zmenila. Veľké spoločnosti  
z roku 1967 zmizli z trhu (napríklad Polaroid  
a Kodak) a niektoré spoločnosti, ktoré ovládli 
rok 2017, v tom čase ani neexistovali.

  Bude aj budúcnosť patriť informačným techno-
lógiám? 

1967 2017

International 
Business Machines
258,6 mld. $

Apple
898 mld. $

American Telephone 
& Telegraph

200,5 mld. $

Alphabet
719 mld. $

General Motors
171,2 mld. $

Amazon
543 mld. $

Texaco
82,3 mld. $

Berkshire Hathaway
452 mld. $

General Electric
63,9 mld. $

Exxon Mobil
350 mld. $

Gulf Oil
58 mld. $

� Technologické odvetvie
� Ostatné odvetvia 

Wells Fargo & Co.
266 mld. $

Eastman Kodak
177 mld. $

Microsoft
644 mld. $

Standard Oil 
of N. J.
106,5 mld. $

Facebook
518 mld. $

Sears. Roebuck
64,6 mld. $

Johnson& Johnson
374 mld. $

Polaroid
58 mld. $

JPMorgan Chase
340 mld. $

Spoločnosť 1. 1.

2017

29. 12.

2017

zmena

Apple 117 169 +44 %

Facebook 123 176 +43 %

Alphabet 825 1 053 +28 %

Amazon 796 1 169 +47 %

Microsoft 63 86 +37 %

Vývoj hodnoty akcií technologických spoločností 
v roku 2017 (v USD)

Najväčšie spoločnosti v roku 1967 a v roku 2017
Zdroj: visualcapitalist.com, bloomberg.com

Standard
Oil

Company
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Stiahnite si aplikáciu MobilePayTB

a plaťte štýlovo mobilom
• dostupné bez ohľadu na operátora pre OS Android
• platíte bezpečne aj na internete
• karty máte pod kontrolou vďaka online manažmentu karty

tb_mobilepay_inzercia_220x277_0218_tamtamy.indd   1 15.2.18   9:50
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Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS

DOBRÉ VÝSLEDKY 
CHCÚ ČAS

KAŽDÉ 1 % VÝNOSU NAVYŠE BUDE 

MAŤ VEĽKÝ VPLYV NA VÁŠ BUDÚCI 

DÔCHODOK.

Dôchodkové sporenie je dlhodobá záležitosť. Ak si 
chcete nasporiť na lepší dôchodok, potrebujete byť 
pri sporení disciplinovaní. Pri sporení na penziu pla-
tí, že čím dlhšie si sporíte, tým vyšší výnos môžete 
očakávať, keďže čas hrá vo váš prospech. 

Dobre to ilustruje nasledujúci obrázok, kde jasne 
vidíme, že od roku 1950 zhodnotenie akcií,  
dlhopisov, prípadne zmiešaného portfólia (50 %  

akcií/50 % dlhopisov) môže byť pri investičnom 
horizonte jedného roka veľmi rozkolísané (pri zmie-
šanom portfóliu -15 % až +33 %). 

Avšak už pri desaťročnom investičnom horizonte 
sa dlhodobý výnos zmiešaného portfólia pohybuje 
v intervale 2 % až 16 %. V horizonte 20 rokov, 
aj napriek občasným finančným krízam, sa 
interval zhodnotenia akcií historicky pohyboval 
už iba v kladných číslach od 5 % do 14 %. Pre 
tieto dôvody sa pri dôchodkovom sporení odporú-
ča investovať dynamicky, primárne do akcií, keďže 
na základe reálnych skúseností z minulosti práve tie 
dokázali sporiteľom priniesť najvyššie výnosy a tým 
aj lepší dôchodok. 



25

NA VÝNOSE NAOZAJ ZÁLEŽÍ
Je zrejmé, že je dôležité začať si sporiť v čo 
najmladšom veku, optimálne hneď po nástupe do 
prvej práce, aby čas začal plynúť vo váš prospech. 
Avšak veľká časť sporiteľov podceňuje dôležitosť 
výnosu, ktorý môžu dosiahnuť. V dôsledku zložené-
ho úročenia a dlhodobosti dôchodkového sporenia 
totiž platí, že každé 1 % výnosu navyše bude mať 
veľký vplyv na budúci dôchodok. 

Napríklad, ak si budete odkladať 30 rokov sumu 
45 eur mesačne (priemerný príspevok v DDS Tatra 
banky), pri priemernom ročnom výnose 4 % p. a. 
si nasporíte sumu 31 381 eur. Ak však dosiahnete 
len o 1 % vyšší výnos (5 % p. a.), tak vaša naspo-
rená suma na dôchodok vzrastie až o 20 %, na 
úroveň 37 653 eur. 

Comfort lifeTB CHRÁNI SPORITEĽA
Aj z týchto dôvodov ponúka DDS Tatra banky, ako 
jediná DDS na Slovensku, zautomatizovanú správu 
dôchodkových úspor Comfort lifeTB, ktorá zohľad-
ňuje vek klienta a je výnimočná svojou jednodu-
chosťou.

Akcie

1 rok 5-ročný horizont 10-ročný horizont 20-ročný horizont
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Dlhopisy Zmiešané portfólio

-39

-8

-15
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47
43

33
28
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Graf: Rozptyl ročných výnosov akcií, dlhopisov a zmiešaného portfólia (v %)
Zdroj: J. P. Morgan Asset Management
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Čas plynie vo váš prospech
Čím skôr začnete sporiť, tým lepší dôchodok budete mať.
Využite doplnkové dôchodkové sporenie od Tatra banky.

TB

tb_dds_inzercia_220x277_0118_tamtamy.indd   1 29.1.18   13:45
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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 podielo-
vého fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú 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 Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, 
TAM-DAF, TAM-SMF, TAM-NMF, TAM-DDPF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-AAF, TAM-EAF a TAM-REF. Peňažné prostriedky môžu byť  
v prípade TAM-SMF, TAM-DAF, TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-BLF a TAM-DBLF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopiso-
vých, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. 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-SMF - Smart fondTB; TAM-REF - Realitný fondTB; 
TAM-PHF - Premium HarmonicTB; TAM-PSF - Premium StrategicTB; TAM-DAF - Dynamic Alpha fondTB; TAM-BLF - Balanced fondTB; 
TAM-DBLF - Dynamic Balanced fondTB; TAM-AAF - Americký akciový fondTB; TAM-EAF - Európsky akciový fondTB;  
TAM-NMF - NewMarketsTB. 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.
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Budúcnosť vášho dieťaťa
je vo vašich rukách

Aj vaše dieťa môže byť

SporenieTB Vzdelanie

tamtamy_sporenie_inzercia_220x277_0817.indd   1 16.8.17   17:32


