
Už 12 rokov s Vami
• Obchodník s cennými papiermi regulovaný Národnou bankou Slovenska
• Vaše vklady spadajú pod ochranu garančného fondu
• Člen Asociácie obchodníkov s cennými papiermi
• Člen Americkej obchodnej komory
• Pôsobíme na trhu viac ako 12 rokov a zameriavame sa na slovenský a český trh
• Prevádzkovateľ online investičnej platformy MNYMAN.EU
• Všetko sa dá vybaviť online do 15 minút
• Kvalitné produkty, ktoré kráčajú s dobou



Prečo 
investovať?

Prečo pasívne 
investovať cez 
ETF fondy?

Prečo radšej peniaze neminúť alebo ich nedržať 
v hotovosti, či na bežnom účte? Peniaze, 
ktoré zarobíte dnes už zajtra budú mať nižšiu 
hodnotu, čo spôsobuje inflácia alebo znižovanie 
reálnej hodnoty peňazí. Inflácia na Slovensku 
v roku 2019 bola vo výške 2,7 %. Dosiahnuť vyšší 
úžitok zo svojich peňazí v budúcnosti môžete 
prostredníctvom investovania na kapitálových 
trhoch. Podporte svoje sny rozšírením Vášho 
investovania u nás. Viac sa dozviete od nášho 
Moneymana vo videu.  

“Nemusíte byť jadrovým vedcom. 
Investovanie nie je hra, v ktorej človek 

s IQ 160 poráža niekoho s IQ 130.”

Warren Buffett

 „Najväčším rizikom je neprijať žiadne 
riziko. Stratégiou, ktorá v dnešnom 

rýchlo sa meniacom svete vedie 
k neúspechu, je neriskovať!” 

Mark Zuckerberg

“Presvedčil ma, aby som investoval do 
akejsi firmy cez ovocie. No a potom mi 
zatelefonoval a povedal, že s peniazmi 

už máme postarané. Ja som mu 
povedal: To je dobre, o starosť menej.”

Forrest Gump

https://www.youtube.com/watch?v=d_pzozBtbcE&t
https://www.youtube.com/watch?v=0c63tnquk2c


ETF, resp. Exchange - Traded Fund (fond 

obchodovaný na burze) je investičný produkt, 

ktorý umožňuje investovať do širšieho 

portfólia akcií, dlhopisov, či iných aktív bez 

potreby kupovať každý titul jednotlivo. Ich 

história siaha až do roku 1993 v USA a v EÚ 

vznikol prvý ETF fond v roku 1999. V USA je 

v ETF investovaných až 4 500 000 000 000 

USD. Mnoho z Vás už dnes v ETF fondoch 

investuje, nakoľko sa stali obľúbeným 

investičným nástrojom aj dôchodcovských 

správcovských spoločností v rámci II. a III. 

dôchodkového piliera. Nespornou výhodou 

okrem nízkych poplatkov je obchodovanie 

na burze.

Čo sú ETF?

Zamýšľali ste sa aké kvalitné vzdelanie chcete dopriať Vašim 

deťom?

Doba, kedy štúdium na vysokej škole bolo bezplatné je dávno 

preč. Náklady na život takého študenta  predstavujú mesačne 

slovenskú minimálnu mzdu. A viete, čo by takéto financovanie 

štúdia obnášalo, ak by sa Vaše dieťa rozhodlo získať vedomosti 

mimo územia Slovenskej republiky? Predstavte si, že dnes 

len jeden semester na štátnej Univerzite vo Viedni zníži Váš 

rozpočet o viac ako 5.000 EUR. Keďže semestrov je na vysokej 

škole minimálne 10, pripravte sa že takéto vzdelanie bude 

Vašu rodinu stáť minimálne 50.000 EUR. Dnes sme súčasťou 

veľkej Európskej únie. Štúdium v Brne, Prahe, Paríži, Kodani či 

Osle nie je ničím výnimočným.

Ste pripravení na vzdelanie Vašich detí?

Začnite sporiť v ETF portfóliách...



Diverzifikujte investíciu 
do viac ako 10 000 titulov

Investovanie na kapitálových trhoch so sebou nesie aj občasné fluktuácie a preto je veľmi dôležité 

nevsadiť iba na jednu kartu ale investovať do viacerých titulov cenných papierov. Súčasné moderné 

investovanie prostredníctvom ETF fondov so sebou prináša rozdelenie investície medzi  tisíce cenných 

papierov. Pri našom produkte môžete svoju investíciu rozdeliť medzi viac ako 10 000 titulov akcií 

a dlhopisov najkvalitnejších spoločností sveta.   

Zhodnocujte 
peniaze

Ak sa dnes trochu uskromníte, v budúcnosti môžete získať veľa. Investovanie na 

kapitálových trhoch Vám môže priniesť výnos ďaleko vyšší ako je úroveň inflácie. 

Na základe spätných testov sa môžete pozrieť ako sa naše ETF portfólia vyvíjali 

za posledných 10 rokov (13.10.2010-13.10.2020). Keďže sa snažíme byť maximálne 

transparentní, spätne testy zohľadňujú aj koronakrízu.

Upozornenie! Údaje, ktoré sa týkajú minulosti nie sú garanciou budúcich výnosov. Prečítajte si celé 

poučenie v závere marketingového materiálu.
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Minimálna výška pravidelnej investície je iba 10 eur 

mesačne a výška jednorazovej investície je už od 500 eur. 

Investovanie na kapitálových trhoch nie je na Slovensku 

veľmi rozšírené, preto sa snažíme aj týmto spôsobom 

podporiť dôležitosť vnímania investovania na kapitálových 

trhoch pre laickú verejnosť. 

Investujte
už od 10 EUR

Sloboda je najväčšia výsada dnešnej doby, preto ani našich 

klientov nechceme obmedzovať žiadnou viazanosťou. 

Vaše investované prostriedky si môžete kedykoľvek vybrať 

v prípade, ak by ste svoje peniaze potrebovali na iné 

výdavky. Pri dvoch výberoch ročne je to navyše úplne bez 

poplatku.

Sloboda - voľnosť 
Vašich peňazí

Slovenská legislatíva umožňuje odpustenie dane z výnosu pre dlhodobých investorov. V prípade 

ak držíte daný nástroj ETF viac ako jeden rok, nemusíte zo zarobených peňazí platiť daň z výnosu 

a tým nemusíte ukrajovať zo svojho výnosu.   

Nezdaňujte výnosy
na kapitálových trhoch



Výkonnosť je počítaná podľa údajov za posledných
 10 rokov (13.10.2010 - 13.10.2020). Minulé výnosy
negarantujú budúce výnosy. Pozrite si poučenie 
na konci dokumentu.

16,38 %



Pri skladbe nášho nového portfólia sme stavili 

na ETF fond kopírujúci index MSCI World 

Momentum, ktoré zahŕňa spoločnosti na 

základe rastu a kapitálovej veľkosti. V rámci 

technologického sektora sme zaradili do 

portfólia ETF fond kopírujúci index MSCI World 

Information Technology, ktorý v sebe skrýva 

technologické giganty ako Apple, Microsoft, 

Visa, Intel, Adobe, PayPal a mnoho ďalších 

technologických spoločností diverzifikovaných 

po celom svete. Na zvýšenie diverzifikácie 

portfólia sme pridali ETF fond kopírujúci MSCI 

World Index, ktorý v sebe zahŕňa spoločnosti po 

celom svete. Naše portfólio Herkules obsahuje 

približne 1600 spoločností po celom svete. 

Svet vo svojej histórii prechádza vývojom, 

technologický pokrok mení spôsob, akým ľudia 

vyrábajú veci. Zmena výrobnej technológie, 

ktorá sa úplne líši od tej v minulosti, sa tiež 

nazýva priemyselná revolúcia. V súčasnej dobe 

sa nachádzame v štvrtej priemyselnej revolúcii, 

známej ako technologická revolúcia. Veríte aj Vy 

v technológie ? Investuje do portfólia Herkules.

Svet prechádza rýchlymi zmenami a hnacím 

motorom týchto zmien sú práve technológie. 

Preto sme mysleli aj na konzervatívnejších 

klientov, ktorí majú záujem o investovanie 

do technológií a vytvorili sme portfólio, ktoré 

obsahuje korporátne a štátne dlhopisy. Táto 

stratégia sa alokuje hlavne do technologického 

sektora, ktorý má dnes aj v budúcnosti veľký 

potenciál rásť a zhodnotiť vašu investíciu. 

Alokácia portfólia smeruje do všetkých vyspelých 

štátov a obsahuje najväčšie a najznámejšie 

spoločnosti ako Google, Microsoft, Apple, 

Visa alebo SAP. Diverzifikácia portfólia je 

zabezpečená prostredníctvom viac ako 1600 

spoločností a 4016 štátnych a korporátnych 

dlhopisov, ktoré pochádzajú hlavne z USA, EÚ 

a Japonska. Portfólio sa alokuje aj do ďalších 

sektorov aby bola stratégia diverzifikovaná a 

ochránila vašu investíciu. Konkrétne sa portfólio 

skladá z indexov MSCI World Momentum, MSCI 

Word Information Technology, MSCI World Index, 

Global Government Bond a EUR Corporate 

Bond.

Čo je Herkules? Čo je to 
Technology?



Porovnanie výkonnosti

Herkules
ETF 100/0
Priemer podielových fondov
Termínovaný vklad

Upozornenie! Údaje, ktoré sa týkajú minulosti nie sú garanciou budúcich výnosov. Prečítajte si celé poučenie 

v závere marketingového materiálu. Výpočty jednotlivých portfólií CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., zahŕňajú 

priemerné poplatky za správu. Priemer podielových fondov meria výkonnosť dvoch najpredávanejších 

podielových fondov na Slovensku.
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CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Prevádzkovateľ platformy MNYMAN

EUROVEA - CENTRAL 2

Pribinova 6,

811 09 Bratislava

Bezplatné linky na prijímanie

pokynov k nákupu/predaju

cenných papierov zo SR:

0800 700 222

0800 700 333

Backoffice:+421 2 2100 9986

Telefónne linky na prijímanie

pokynov k nákupu/predaju

cenných papierov zo zahraničia:

+421 233 325 108

IČO: 36 853 054,

Obchodný register: Okresného 

súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa,

Vložka číslo: 4295/B

Právne upozornenie

Tento marketingový materiál nie je a nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo. Upozornenie! 

Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Údaje, ktoré sa týkajú 

minulosti nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy 

v dôsledku menových výkyvov. Výnosnosť sa modelovala na základe historických údajov jednotlivých 

ETF fondov, kvôli krátkej histórii jednotlivých ETF fondov sa na doplnenie použila aj výnosnosť indexov, 

ktoré jednotlivé ETF kopírujú. Prezentované údaje sú založené na hrubej výkonnosti finančného nástroja, 

finančného indexu alebo investičnej služby, na ktorú môžu mať negatívny vplyv provízie a poplatky. 

Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

Kontaktujte 
nás


