
Už 14 let s Vámi
• Obchodník s cennými papíry regulovaný Národní bankou Slovenska
• Vaše vklady spadají pod ochranu Garančního fondu investic
• Člen Asociace obchodníků s cennými papíry
• Člen Americké obchodní komory
• Působíme na trhu více než 14 let a zaměřujeme se na slovenský a český trh
• Provozovatel online investiční platformy MNYMAN.EU
• Vše se dá vyřídit online
• Kvalitní produkty, které kráčejí s dobou



Proč pasivně 
investovat přes 
ETF fondy? 

Proč
investovat?
Proč raději peníze neminout nebo jejich 
nedržet v hotovosti, či na běžném účtu? Peníze, 
které dnes vyděláte, už zítra budou mít nižší 
hodnotu. Způsobuje to inflace, čili snižování 
reálné hodnoty peněz. Inflace v Česku v roce 
2022 dosáhla úrovně víc jak 15 %. Dosáhnout 
vyšší užitek ze svých peněz v budoucnu můžete 
prostřednictvím investování na kapitálových 
trzích. Podpořte své sny rozšířením Vašeho 
investování u nás. Více se dozvíte od našeho 
Moneymana ve videu.

“Nemusíte být jaderným vědcem. 
Investování není hra, ve které člověk s 

IQ 160 poráží někoho s IQ 130.“ 

Warren Buffett

“Největším rizikem je nepřijmout žádné 
riziko. Strategií, která v dnešním rychle 
se měnícím světě vede k neúspěchu, 

je neriskovat!”

Mark Zuckerberg

“Přesvědčil mě, abych investoval do 
jakési firmy přes ovoce. No a pak mi 
zatelefonoval a řekl, že s penězi už 
máme postaráno. Já jsem mu řekl: 

To je dobře, o starost méně.“

Forrest Gump

https://www.youtube.com/watch?v=Jx9L5y6Sf_M
https://www.youtube.com/watch?v=2fzxXZpeyPo


ETF, resp. Exchange Traded Fund (fond 

obchodovaný na burze) je investiční produkt, 

který umožňuje investovat do širšího 

portfolia akcií, obligací, či jiných aktiv bez 

nutnosti kupovat každý titul jednotlivě. Jejich 

historie sahá až do roku 1993 v USA a v EU 

vznikl první ETF fond v roce 1999. Hodnota 

aktiv, která spravují ETF fondy v USA dosáhla 

v roce 2021 úrovně 7 191 000 000 000 USD.

Co jsou ETF?

Zamýšleli jste se jaké kvalitní vzdělání chcete dopřát Vašim 

dětem?

Doba, kdy studium na vysoké škole bylo bezplatné je dávno 

pryč. Náklady na život takového studenta představují 

měsíčně českou minimální mzdu. A víte, co by takové 

financování studia obnášelo, kdyby se Vaše dítě rozhodlo 

získat znalosti mimo území České republiky? Představte si, že 

dnes jen jeden semestr na státní univerzitě ve Vídni sníží Váš 

rozpočet o více než 135.000 CZK. Jelikož semestrů je na 

vysoké škole minimálně 10, připravte se, že takové vzdělání 

by Vaši rodinu mohlo stát minimálně 1.350.000 CZK. Dnes 

jsme součástí velké Evropské unie. Studium v Oxfordu, Paříži, 

Kodani či Oslu není ničím výjimečným.

Jste připraveni na vzdělání Vašich dětí?

Začněte spořit v ETF portfoliích ...



Diverzifikujte investici  
do více než 10 000 titulů

Investování na kapitálových trzích s sebou nese i občasné fluktuace a proto je velmi důležité nevsadit 

jen na jednu kartu ale investovat do více titulů cenných papírů. Současné moderní investování 

prostřednictvím ETF fondů se sebou přináší rozdělení investice mezi tisíce cenných papírů. Při našem 

produktu můžete svou investici rozdělit mezi více než 10 000 titulů akcií a dluhopisů nejkvalitnějších 

společností světa.

Zhodnocujte 
peníze 

Pokud se dnes trochu uskromníte, v budoucnu můžete získat mnoho. Investování 

na kapitálových trzích Vám může přinést výnos daleko vyšší, než je úroveň inflace. 

Na základě zpětných testů se můžete podívat, jak se naše ETF portfolia vyvíjely 

od jejich spuštění a za období 5 let (03.01.2020 / 31.12.2016 - 31.12.2021). Jelikož se 

snažíme být maximálně transparentní, zpětně testy zohledňují i korona krizi.

Čistý výnos p.a. 
za 5 let*

Čistý výnos p.a. 
od vzniku*

* Čistý výnos p.a. představuje hrubý roční výnos strategie očištěný o poplatky za správu portfolia. 

Nezahrnuje administrativní poplatek a alikvotní poplatek za nákup cenných papírů. Výnos je počítán 

metodou CAGR. Upozornění! Údaje, které se týkají minulosti nejsou garancí budoucích výnosů. Přečtěte 

si celé poučení v závěru marketingového materiálu.
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Minimální výše pravidelné investice je pouze 300 CZK 

měsíčně a výše jednorázové investice je již od 15.000 CZK. 

Povědomí o investování na kapitálovém trhu by mohlo být 

rozšířenější, proto se snažíme i tímto podpořit důležitost 

vnímání investování na kapitálových trzích pro laickou 

veřejnost. 

Investujte
již od 300 CZK

Svoboda je největší výsada dnešní doby, proto ani naše 

klienty nechceme omezovat žádnou vázaností. Vaše 

investované prostředky si můžete kdykoliv vybrat v případě, 

že byste své peníze potřebovali na jiné výdaje.

Svoboda - volnost 
Vašich peněz

Slovenská legislativa umožňuje odpuštění daně z výnosu pro dlouhodobé investory. V případě, pokud 

držíte daný nástroj ETF více než tři roky, nemusíte ze vydělaných peněz platit daň z výnosu a tím 

nemusíte ukrajovat ze svého výnosu.

Nezdaňujte výnosy
na kapitálových trzích



Výkonnost je počítána podle údajů za období 
5 let (30.12.2016 - 31.12.2021). Minulé výnosy 
nezaručují budoucí výnosy. Viz poučení na 
konci dokumentu.

20,44 %Čistá roční výkonnost:



Při skladbě našeho nového portfolia jsme 

vsadili na ETF fond kopírující index MSCI World 

Momentum, které zahrnuje společnosti na 

základě růstu a kapitálové velikosti. V rámci 

technologického sektoru jsme zařadili do 

portfolia ETF fond kopírující index MSCI World 

Information Technology, který v sobě skrývá 

technologické giganty jako Apple, Microsoft, 

Visa, Intel, Adobe, PayPal a mnoho dalších 

technologických společností diverzifikovaných 

po celém světě. Pro zvýšení diverzifikace portfolia 

jsme přidali ETF fond kopírující MSCI World Index, 

který v sobě zahrnuje společnosti po celém světě. 

Naše portfolio Herkules obsahuje přibližně 1600 

společností po celém světě. Svět ve své historii 

prochází vývojem, technologický pokrok mění 

způsob, jakým lidé vyrábějí věci. Změna výrobní 

technologie, která se zcela liší od té v minulosti, 

se také nazývá průmyslová revoluce. V současné 

době se nacházíme ve čtvrté průmyslové 

revoluci, známé jako technologická revoluce. 

Věříte i Vy v technologie? Investuje do portfolia 

Herkules.

Svět prochází rychlými změnami a hnacím 

motorem těchto změn jsou právě technologie. 

Proto jsme mysleli i na konzervativnějších klienty, 

kteří mají zájem o investování do technologií 

a vytvořili jsme portfolio, které obsahuje 

korporátní a státní dluhopisy. Tato strategie se 

alokuje hlavně do technologického sektoru, 

který má dnes i v budoucnu velký potenciál 

růst a zhodnotit vaši investici. Alokace portfolia 

směřuje do všech vyspělých států a obsahuje 

největší a nejznámější společnosti jako Google, 

Microsoft, Apple, Visa nebo SAP. Diverzifikace 

portfolia je zajištěna prostřednictvím více než 

1600 společností a 4016 státních a korporátních 

dluhopisů, které pocházejí hlavně z USA, EU 

a Japonska. Portfolio se alokuje i do dalších 

sektorů, aby byla strategie diverzifikovaná a 

ochránila vaši investici. Konkrétně se portfolio 

skládá z indexů MSCI World Momentum, MSCI 

Word Information Technology, MSCI World Index, 

Global Government Bond a EUR Corporate 

Bond.

Co je Herkules? Co je to 
Technology?



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Porovnání výkonnosti

Herkules
ETF 100/0
Průměr podílových fondů
Termínovaný vklad

20 000

30 000

10 000

Upozornění! Údaje, které se týkají minulosti nejsou garancí budoucích výnosů. Přečtěte si celé poučení v 

závěru marketingového materiálu. Výpočty jednotlivých portfolií CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., zahrnují 

průměrné poplatky za správu. Průměr podílových fondů měří výkonnost dvou nejprodávanějších podílových 

fondů na Slovensku.

42 798

28 014

22 868

11720



Zhodnocujte peníze 
s pevným výnosem 
až do 6,2 % ročně

Investovat do korporátních dluhopisů můžete 

jednorázově, a to již od 300 EUR. V tomto 

produktu nejsou žádné vstupní či jiné poplatky.

Investujte do projektů chráněných ručením a/

nebo zástavním právem. Tyto se nacházejí na 

území České republiky a jejich pokrok tak můžete 

sledovat z pohodlí domova. 

Vaše investice se zhodnocuje pevně stanoveným 

výnosem bez ohledu na výkyvy na kapitálovém 

trhu. Ten je uveden emitentem v emisních 

podmínkách dluhopisu. 

Výnosy Vaší investice může emitent vyplácet 

ročně, pololetně, a dokonce i kvartálně. Takto 

výnos můžete každé tři měsíce investovat do 

jiných investičních produktů, jako například do 

ETF fondů a vydělávat 2krát.

Investujte
již od 300 EUR

Investiční příběhy
z vašeho okolí

Výnosy
do 6,2% ročne

Výnosy vypláceny 
dokonce kvartální

https://www.youtube.com/watch?v=NgvdfCKQ3r0


CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Provozovatel platformy MNYMAN

EUROVEA - CENTRAL 2

Pribinova 6,

811 09 Bratislava

Slovenská republika

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

odštěpný závod

Tuřanka 1519/115a, Slatina,

627 00 Brno

Česká republika

Bezplatné linky na přijímání

pokynů k nákupu / prodeji

cenných papírů ze SR:

0800 700 222

0800 700 333

Backoffice:+421 2 2100 9986

Telefonní linky na přijímání

pokynů k nákupu / prodeji

cenných papírů ze zahraničí:

+421 233 325 108

IČ: 36 853 054,

Obchodní rejstřík: Okresního

soudu Bratislava I,

Oddíl: Sa,

Vložka číslo: 4295/B

IČ: 06 922 325,

Zápis: spisová značka A 26568 

vedená u Krajského soudu v Brně

Právní upozornění

Tento marketingový materiál není a nesmí být chápán jako investiční poradenství. Varování: Návratnost 

investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos 

není vždy zárukou nižšího rizika. Údaje, které se týkají minulosti nejsou garancí budoucích výnosů. Investice 

v cizí měně může ovlivnit výnosy v důsledku měnových výkyvů. Výnosnost se modelovala na základě 

historických údajů jednotlivých ETF fondů, kvůli krátké historii jednotlivých ETF fondů se na doplnění 

použila i výnosnost indexů, které jednotlivé ETF kopírují. Prezentované údaje jsou založeny na hrubé 

výkonnosti finančního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby, na kterou mohou mít negativní 

vliv provize a poplatky. Daňový režim závisí na individuální situaci klienta a v budoucnu se může změnit.

Kontaktujte nás


