
UNAVENÉ BÝKY
Michal Májek, vedúci 
oddelenia portfóliového 
manažmentu Tatra Asset 
Management, považuje za 
možné riziko únavu inves-
torov zo 7 rokov trvajúceho 
„býčieho“ trhu na akciách, 
ktoré sú – predovšetkým 
v USA – už veľmi drahé.
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Aj napriek rastúcej atraktivite Rus-
ka či Indie nechcú analytici hovo-
riť o oživení BRIC-u. Vývoj celej 
štvorky totiž nie je homogénny. 
Kým India porastie podľa odha-
du Medzinárodného menového 
fondu v budúcom roku o 7,6 per-
centa, Rusko len o 1,1 percenta. 
V špecifickej pozícii je najmä Bra-
zília, ktorá má za sebou vysoké 
vyvolané investície v súvislosti 
s olympiá dou či futbalovým šam-
pionátom, ktoré sa už nezopakujú.

„Konzervatívni investori to v ro-
ku 2017 budú mať celkovo zložitej-
šie, a to najmä vďaka nízkym úro-
kovým sadzbám,“ upozorňuje Mi-
roslav Ovčarik, Country Manager 
Pioneer Investments, a dodáva, že 
pri hľadaní výnosu bude potreb-
ný oveľa selektívnejší prístup. „Ak 
budú investori chcieť dosiahnuť 
zaujímavejší výnos, bude potreb-
né pozrieť sa na investície, ktoré 
patria do kategórie rizikovejších.“ 
Konzervatívny investor by sa mal 
zamerať na krátkodobé firemné 
dlhopisy s relatívne stabilným vý-
nosom, dodáva Boris Tomčiak zo 
spoločnosti Finlord. 

Z hľadiska investovania však 
platí, že investor by si nemal vší-
mať len jednu investíciu. „Dlhodo-
bo najlepšou stratégiou je diverzi-
fikované portfólio rôznych investí-
cií. To limituje negatívne dosahy 
mylných rozhodnutí a prináša po-
tenciál zarobiť v rôznom vývo-
ji na finančných trhoch,“ dodáva 
Michal Májek, vedúci portfóliové-
ho manažmentu TAM. 

Slovenskí investori...

Pozrite si známu filmovú 
rekvizitu v rubrike 
Skryté miesta 
už dnes v HNtelevízii.
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RUSKO
Podľa analytika J&T Banky 
Stanislava Pánisa by sa 
ruským akciám mohlo dariť 
nielen vďaka vyšším cenám 
ropy.  Tamojšie účastiny 
majú podľa neho veľmi 
priaznivé ohodnotenie a  
ponúkajú najvyšší dividen-
dový výnos. „Pozitívnym 
rizikom by mohol byť plán 
ďalej zvýšiť dividendový 
výplatný pomer zo štát-
nych podnikov.“ Investičný 
špecialista UniCredit Bank 
Lukáš Mičian dodáva, že 
ekonomickému oživeniu by 
mohol pomôcť nový americ-
ký prezident, ktorý sľubuje 
obrat v americko-ruských 
vzťahoch. Z oživenia by 
mohla profitovať Sberbank 
či vyhľadávač Yandex, ale aj 
ropná spoločnosť Lukoil.

INFLÁCIA
Hoci centrálne banky robia 
všetko pre to, aby nafúkli 
ceny, v konečnom dôsledku 
sa to môže obrátiť. „Pe-
niaze uložené na bežných 
a sporia cich účtoch určite 
stratia časť svojej hodnoty. 
Proti inflácii sa dá brániť len 
investovaním do podnikov, 
nehnuteľností, prípadne 
iných reálnych aktív. Ich 
ceny sú však rekordne 
vysoké, takže v roku 2017 
bude výber dobrých investí-
cií omnoho náročnejší ako 
v tomto roku,“ upozorňuje 
Tomčiak.

MÄKKÝ TRUMP
Stanislav Pánis upozorňuje 
na riziko frustrácie z toho, 
že sľuby nového americ-
kého prezidenta Trumpa 
o znižovaní daní, deregulácii 
a raste vládnych výdavkov 
nebudú rýchlo implemento-
vané, čo bude mať následne 
dosah na celý svet. „Na-
opak, Trump by sa nemusel 
vzdať niektorých kontroverz-
ných protekcionistických 
názorov.“ Investori by sa 
mohli obávať, že ekonomika 
sa nachádza v neskorej fáze  
a musí prísť recesia.

GLOBÁLNE AKCIE
S nízkou pravdepodobnos-
ťou môže nastať aj situácia, 
keď by sa ekonomika mohla 
dostať do stagnácie, deflácie 
a likviditnej pasce, hovorí 
o možných čiernych labu-
tiach Karin Uličná z Asset 
Management Slovenskej 
sporiteľne. V kombi-
nácii s obchodnou 
vojnou, „tvrdým 
pristátím“ v Číne, re-
cesiou a problémami 
v USA by to znamenalo, 
že bude v takom prípade 
lepšie vyhnúť sa globálnym 
akciám. 

VYSOKÁ 
VOLATILITA
Je viacero dôvodov, prečo sa 
budú investori cítiť ako na 
rozbúrenom mori, a to naj-
mä situácia v Európe. „Ob-
medzený priestor na kladné 
zhodnotenie a zároveň 

potenciálne riziko prí-
padného zakolísania 
ceny majú kvalitné 
štátne dlhopisy 
najmä v eurách, 

kde sa investori mu-
sia pripraviť na nový 

,štandard‘ potenciálneho 
zhodnotenia, ktoré nemusí 
byť vždy kladné,“ upozorňuje 
M. Ovčarik.

EURÓPA
Neistotu ohľadne starého 
kontinentu spomínajú prak-
ticky všetci analytici. Dôleži-
té bude, ako dopadnú voľby 
v Nemecku, Francúzsku, 
Taliansku a Holandsku a ako 
sa nastavia podmienky pre 
brexit. Samostatnou kapito-
lou je záchrana európskych 
finančných inštitúcií. 

INDIA 

Prebiehajúce reformy a pro-
tikorupčné aktivity vedené 
premiérom Modim prinášajú 
podľa Mičiana svoje ovocie 
a indická ekonomika rastie 
najrýchlejšie spomedzi 
veľkých krajín „emerging 
markets“. „Rizikom takejto 
investície môžu byť už 
relatívne drahšie ceny akcií 
indických spoločností. Cel-
kovo však India z hľadiska 
ekonomických dát predsta-
vuje asi najperspektívnejšiu 
krajinu spomedzi krajín 
rozvíjajúcich sa trhov.“

ČÍNA
Ekonomika prechádza 
procesom intenzívnej 
premeny a musí sa vyrovnať 
s viacerými štrukturálnymi 
problémami. „Za pozornosť 
by však stál čínsky spo-
trebiteľský segment, ktorý 
sa čínske autority svojimi 
krokmi snažia podporovať 
a rastie tak veľmi atraktív-
nym tempom,“ vraví Mičian. 
Medzinárodný menový fond 
však len v piatok upozornil 
na potrebu rýchlo riešiť 
vysoký korporátny dlh 
Číny.

JAPONSKO
Krajine, ktorá sa stala 
synonymom deflácie, by mal 
podľa Pánisa pomôcť osla-
bujúci sa jen, aj expanzívna 
fiškálna politika Bank of 
Japan a vládneho dôchodko-
vého fondu. „Plusom je aj za-
meranie sa firiem na návrat 
kapitálu pre investorov.“

ROBOTIKA
Technológie 
v tejto oblasti na-
predujú míľovými 
krokmi, upozorňuje 
Mičian. „Do roku 
2025 sa podľa 
niektorých odhadov očakáva 
ročný rast globálneho trhu 
s robotikou o 10 percent.“

NEHNUTEĽNOSTI 
Boris Tomčiak verí pre 
obrovský dopyt a prudký 
rast príjmov domácností 
slovenským realitám. „Ceny 
síce už v posledných dvoch 
rokoch prudko vzrástli, 
ale ďalšie zvýšenie cien 
o 5 až 10 percent sa nedá 
vylúčiť.“ Upozorňuje aj na 
fenomém Airbnb. 

KOLEKTÍVNE 
PÔŽIČKY
Podľa Borisa Tomčiaka zo 
spoločnosti Finlord bude 
v roku 2017 pokračovať 
silný rozmach peer to peer 
pôžičiek, kde dosiahli 
investori už v roku 2016 
vysoké výnosy. Bežní inves-
tori požičiavajú ľuďom cez 
sprostredkovateľský portál.  

POKLES ZLATA
Pravdepodobne slušný 
výnos by sme v roku 2017 
dosiahli stávkou na prepad 
zlata, odhaduje Roman 
Scherhaufere zo spoloč-
nosti EIC. „Očakáva sa jeho 
pokračujúci pokles pod hra-
nicu tisíc dolárov za uncu 
a ďalšie vyfučanie bubliny.“

RIZIKOVEJŠIE 
DLHOPISY
Štátne dlhopisy krajín 
strednej a východnej Európy, 
podnikové dlhopisy v nein-
vestičnom stupni a štátne 
dlhopisy rozvíjajúcich sa tr-
hov stoja za zváženie podľa 
Karin Uličnej, riaditeľky 
investičného úseku spoloč-
nosti Asset Management 
Slovenskej sporiteľne. 

MENEJ 
REGULOVANÍ 
AMERIČANIA
Najmä farmaceutický 
priemysel a odvetvie 
finančných služieb 
v USA môžu profitovať 
z dôvodu priaznivejšieho 
regulačného prostredia, 
myslí si obchodný riaditeľ 
C-Quadrat Jakub Křivan. „Aj 
pre inovatívne technologické 
spoločnosti sú vyhliadky 
dobré, aj keď technologické 
akcie USA určite nebudú 
najviac profitovať z Trump-
governmentu, preto by mali 
byť investori opatrnejší pri 
výbere jednotlivých titulov.“
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