NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Dynamická investiční strategie Herkules
Dynamicky rozložená investice – důraz se klade na vyšší výnos při relativně vysoké volatilitě.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 8 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika
a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž
optimální investiční horizont je alespoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměrně vyšší volatilitě. Investor
s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozit. Vysoká míra rizika
se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
ETF portfolio Herkules: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují vývoj
hlavních světových indexů a technologického indexů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Technology Růstová investiční strategie 70/30
Růstově rozložená investice – důraz se klade na vysoký výnos při relativně vyšší volatilitě.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 8 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří jsou ochotní nést riziko. Upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice
při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou
pro investory, jejichž optimální investiční horizont je alespoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměrně
vysoké volatilitě. Investor s růstovou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozit. Vysoká míra rizika
se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
ETF Technology portfolio 70/30: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a technologického indexů. Dluhopisové fondy konzervativní složky portfolia jsou tvořeny
světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze nákup a prodej výše
zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika růstové strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění růstové
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Dynamická investiční strategie 100/0
Dynamicky rozložená investice – důraz se klade na vyšší výnos při relativně vysoké volatilitě.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 8 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika
a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž
optimální investiční horizont je alespoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměrně vyšší volatilitě. Investor
s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozit. Vysoká míra rizika
se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Dynamické ETF portfolio 100/0: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založeno na
historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Dynamická investiční strategie 90/10
Dynamicky rozložená investice – důraz se klade na vyšší výnos při relativně vysoké volatilitě.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 8 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a
mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž
optimální investiční horizont je alespoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměrně vyšší volatilitě. Investor
s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozit. Vysoká míra rizika
se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Dynamické ETF portfolio 90/10: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy konzervativní složky portfolia jsou
tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze nákup a prodej
výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založeno na
historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Růstová investiční strategie 80/20
Růstově rozložená investice – důraz se klade na vyšší výnos při relativně vyšší volatilitě.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 8 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří jsou ochotní nést riziko. Upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při
vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro
investory, jejichž optimální investiční horizont je alespoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměrně vysoké
volatilitě. Investor s růstovou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozit. Vysoká míra rizika
se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Růstové ETF portfolio 80/20: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy konzervativní složky portfolia jsou
tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze nákup a prodej
výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika růstové strategie. Spektrum je založeno na
historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění růstové strategie
ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Růstová investiční strategie 70/30
Růstově rozložená investice – důraz se klade na vyšší výnos při relativně vyšší volatilitě.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 8 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří jsou ochotní nést riziko. Upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při
vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro
investory, jejichž optimální investiční horizont je alespoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměrně vysoké
volatilitě. Investor s růstovou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozit. Vysoká míra rizika
se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Růstové ETF portfolio 70/30: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy konzervativní složky portfolia jsou
tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze nákup a prodej
výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika růstové strategie. Spektrum je založeno na
historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění růstové strategie
ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Vyvážená investiční strategie 60/40
Vyváženě rozložená investice – důraz se klade na relativně průměrnou volatilitu.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 7 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při poměrně průměrné úrovni
rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory,
jejichž optimální investiční horizont je alespoň 7 let. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří očekávají
průměrný potenciál zhodnocení při průměrném riziku.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na vyšší úrovni než úrok z bankovních depozit. Vyšší míra rizika se bude
eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Vyvážené ETF portfolio 60/40: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy konzervativní složky portfolia jsou
tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze nákup a prodej
výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika vyvážené strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění vyvážené
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Vyvážená investiční strategie 50/50
Vyváženě rozložená investice – důraz se klade na relativně průměrnou volatilitu.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 5 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při poměrně průměrné úrovni
rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory,
jejichž optimální investiční horizont je alespoň 5 let. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří očekávají
průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na vyšší úrovni než úrok z bankovních depozit. Vyšší míra rizika bude
eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:
Vyvážené ETF portfolio 50/50: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy konzervativní složky portfolia jsou
tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze nákup a prodej
výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika vyvážené strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění vyvážené
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Vyvážená investiční strategie 40/60
Vyváženě rozložená investice – důraz se klade na relativně průměrnou volatilitu.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 5 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při poměrně nižší úrovni
rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory,
jejichž optimální investiční horizont je 5 let. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří očekávají průměrný
potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na vyšší úrovni než úrok z bankovních depozit. Vyšší míra rizika se bude
eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Vyvážené ETF portfolio 40/60: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které reprezentují
vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy konzervativní složky portfolia jsou
tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze nákup a prodej
výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika vyvážené strategie. Spektrum je založeno na
historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění vyvážené strategie
ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Konzervativní investiční strategie 30/70
Konzervativně rozložená investice – důraz se klade na relativně nižší volatilitu.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 3 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří jsou ochotní nést minimální riziko a nemusí mít zkušenosti s investováním.
Upřednostňují jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu a mají zájem zhodnocovat své peněžní
prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž minimální investiční horizont je alespoň
3 roky a neočekávají vysoký potenciál zhodnocení. Investor s konzervativní strategií by měl dbát na dodržení investičního
horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozit. Nízká míra rizika se bude
eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Konzervativní ETF portfolio 30/70: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které
reprezentují vývoj hlavních světových indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy konzervativní složky
portfolia jsou tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny jako transakce pouze
nákup a prodej výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Konzervativní investiční strategie 20/80
Konzervativně rozložená investice – důraz se klade na relativně nižší volatilitu.

Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 3 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří nejsou ochotní nést riziko a nemusí mít zkušenosti s investováním. Upřednostňují
jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně
EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž minimální investiční horizont je alespoň 3 roky a neočekávají
vysoký potenciál zhodnocení. Investor s konzervativní strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozit. Nízká míra rizika se bude
eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Konzervativní ETF portfolio 20/80: akciová složka je tvořená fondy obchodovanými na světových burzách, které
reprezentují vývoj hlavních evropských, amerických indexů a indexů rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy
konzervativní složky portfolia jsou tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny
jako transakce jen nákup a prodej výše uvedených instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Konzervativní investiční strategie 10/90
Konzervativně rozložená investice – důraz se klade na relativně nižší volatilitu.

Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 3 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří nejsou ochotni nést riziko a nemusí mít zkušenosti s investováním. Upřednostňují
jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně
EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž minimální investiční horizont je alespoň 3 roky a neočekávají
vysoký potenciál zhodnocení. Investor s konzervativní strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozit. Nízká míra rizika se bude
eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje.

Složení portfolia:
Konzervativní ETF portfolio 10/90: akciová složka je tvořena fondy obchodovanými na světových burzách, které
reprezentují vývoj hlavních evropských, amerických indexů a indexu rozvíjejících se zemí. Dluhopisové fondy
konzervativní složky portfolia jsou tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny
jako transakce pouze nákup a prodej výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE
ETF Konzervativní investiční strategie 0/100
Konzervativně rozložená investice – důraz se klade na relativně nižší volatilitu.
Základní informace
Referenční měna: EUR
Doporučený investiční horizont: minimálně 3 let
Minimální investice 300 Kč měsíčně nebo 15.000 Kč jednorázově
Komu je strategie určena:
Strategie je určená pro investory, kteří nejsou ochotni nést riziko a nemusí mít zkušenosti s investováním. Upřednostňují
jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně
EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž minimální investiční horizont je alespoň 3 roky a neočekávají
vysoký potenciál zhodnocení. Investor s konzervativní strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:
Prostřednictvím investic dosáhnout výnosnost na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozit. Nízká míra rizika se
bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia k zamezení ztrát z případného negativního vývoje trhu.

Složení portfolia:
Konzervativní ETF portfolio 0/100: je tvořené fondy obchodovanými na světových burzách. Dluhopisové fondy
konzervativní složky portfolia jsou tvořeny světovými státními a korporátními dluhopisy. V rámci strategie jsou dovoleny
jako transakce pouze nákup a prodej výše zmíněných instrumentů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:
Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno
na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní
strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

Optimální portfolio

Riziko

Investiční omezení: Každý nákup se vykoná v poměru optimálního portfolia této strategie. Rebalancování portfolia se
vykonává s přihlédnutím na maximalizaci výkonu v rámci strategie, na bezpečnost investice i na daňovou optimalizaci.
Strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíle investiční strategie se i přes
vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování,
s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích na stránce obchodníka
www.capitalmarkets.sk.
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