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Pri investovaní si nechajte poradiť len od profesionála

PRI INVESTOVANÍ 
SI NECHAJTE PORADIŤ 
LEN OD PROFESIONÁLA

Investičných príležitostí je dnes mnoho. 
Okrem akcií a cenných papierov je možné 
investovať do zlata, drahých kameňov, 
nehnuteľností atď. Nie všetky investície, 
nie vždy a nie všade však prinesú aj želaný 
profit. Dobre sa orientovať v odvetví dokáže 
väčšinou len človek so skúsenosťami 
a vzdelaním. Napriek tomu sa stále nájde 
dosť laikov – rozumkárov, ktorí sú presvedčení, 
že problematike dokonale rozumejú. 
To, že sa mýlia, väčšinou ukáže až čas. 
Neodborník vám ale v skutočnosti môže 
dať len jedinú dobrú radu: „Pri investovaní 
sa zásadne obracajte na profesionálov.“ 
Ponúkame vám pohľad skúseného 
investičného manažéra – Jakuba Křivana, 
ktorý pracuje v správcovskej spoločnosti 
C-QUADRAT Kapitalanlage AG na pozícii 
Director of Sales pre Česko a Slovensko. 
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Čo vás priviedlo k finančníctvu 
a investičnému poradenstvu? 
Ako dlho pracujete 
v tejto oblasti?
V tejto oblasti pracujem už 10 rokov, 
a priviedla ma k nej moja mladícka 
zvedavosť – využiť ponúknutú šancu 
a zistiť, ktorá práca bude zároveň aj 
mojou vášňou v živote. 

Čo ste sa za ten čas naučili, 
resp. čo vám táto 
práca priniesla?
Táto práca, resp. skôr ľudia, ktorých 
som vďaka tejto práci stretol, mi dali 
a dávajú veľmi veľa. Naučil som sa, že 
nie je dôležité to, čo robíte, ale ako to 
robíte, nie je to o tom, čo vidíte, ale 
ako sa na veci pozeráte. Snažím sa 
mať čo najviac spokojných klientov, 
keďže si myslím, že spokojný klient 
je tá najlepšia obchodná stratégia zo 
všetkých. 

Vedeli by ste spresniť oblasť 
pôsobenia vašej spoločnosti? 
Aký druh aktív spravujete? 
C-QUADRAT je medzinárodne pô-
sobiaci správca aktív, ktorý chce pre 
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svojich investorov kontinuálne a tr-
valo docieľovať rast. Na dosiahnutie 
tohto cieľa zvyknú staviť manažéri fon-
dov vo Viedni a v Londýne na kvan-
titatívne a diskrečné Absolut a Total 

produktov – rôzne investičné stra-
tégie a prístupy riadenia, ako aj od-
borné znalosti rôznych špecialistov. 
Spoločnosť bola založená v roku 1991, 
od roku 2006 kótuje na Frankfurtskej 

Return stratégie. Inštitucionálni ako 
aj privátni investori už roky dôverujú 
našej expertíze.

C-QUADRAT ponúka svojim 
klientom širokú paletu investičných 
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burze cenných papierov a od mája 
20 08 na Viedenskej  bu rze cen-
ných papierov. Máme zastúpenie vo 
Viedni, Londýne, Frankfurte, Ženeve 
a Jerevane a sme aktívni v 19 kraji-
nách v Európe a Ázii.

Aký servis poskytujete svojim 
klientom? Vedeli by ste byť 
konkrétnejší?
Tým, že naša klientska báza je širo-
ko diverzifikovaná (od retailových 
klientov až po privátne bankovníc-
tva a asset managementy) musí byť 
aj servis individuálny, pretože každý 
typ klienta/investora má svoje špeci-
fické potreby.

Akým spôsobom získavate 
klientov a v akých oblastiach 
väčšinou pôsobia (vaši klienti)?
Vo finančnej branži je extrémne silná 
konkurencia, nestačí mať len dobrý 
produkt, musíte dať klientom určitú 
pridanú hodnotu a taktiež budovať 
klientske vzťahy dlhodobo založené 
na vzájomnej dôvere. Na začiatku 
bola akvizícia nových klientov ťažká, 
pokiaľ ale už máte referencie a dobre 

Investície do ktorých oblastí by 
ste svojim klientom odporúčali 
najviac a naopak, kde by ste 
ich vyslovene varovali?
V tomto roku očakávame, že predo-
všetkým dva investičné ciele získajú 
na význame: f lexibilita a udržateľ-
nosť. Vďaka nízkym úrokovým sa-
dzbám a neistej situácii na akciových 
trhoch je veľa investorov zneistených. 
Preto sa bude aj v roku 2016 flexibil-
ne a neomylne reagovať na jednotli-
vé trendy na trhoch. Ďalšou veľkou 
témou z môjho pohľadu je udrža-
teľnosť. Stále viac investorov je sen-
zibilnejších a pozerajú sa presnejšie 
na to, kde a ako sú zainvestované ich 
peniaze. Mojim klientom vždy radím 
diverzifikáciu a aktívny manažment. 

Čo považujete vo svojom 
vlastnom živote za najlepšiu 
investíciu? 
Za moju najlepšiu investíciu v živote 
považujem investíciu do môjho vzde-
lania, pretože to mi umožňuje pohy-
bovať sa ďalej v biznise a dosahovať 
stále vyššie méty.

postavený „game plan“, veľa nových 
klientov si vás vyhľadá samo. Naši 
klienti, ako som už spomínal, sú in-
vestičné platformy, IFAs, privátne 
bankovníctva, penzijné fondy, po-
isťovne, asset managementy, family 
offices atď.

Aký bude podľa vás rok 
2016 z pohľadu investičných 
príležitostí? Zmení sa niečo 
oproti uplynulému roku?
Aj v roku 2016 je na akciových tr-
hoch možná jazda  na horskej dráhe. 
Volatilita výrazne vzrástla ako pri ma-
kroekonomických vývojoch, tak aj pri 

menách, resp. cenách surovín. Musíme 
si zvyknúť na to, že tento trend bude 
pokračovať. Podľa aktuálnych prognóz 
by sa malo dariť americkým blue chi-
pom, všeobecne dobre sa šance na vý-
nos dávajú akciám z technologického 
a zdravotného priemyslu. 

Čo sa týka tzv. investičných 
„bublín“ na trhu, bude sa ich 
počet v novom roku zvyšovať? 
Ak áno prečo, čím je to 
zapríčinené a čo to následne 
spôsobí?
Vďaka lacným peniazom na trhu 
a neriešeným štrukturálnym nedo-
statkom sa budú opätovne tvoriť bub-
liny na trhu, čo bude vyvolávať a už aj 
vyvoláva nervozitu a veľké kolísanie 
na akciových trhoch. 

Myslím, že spokojný klient 
je tá najlepšia obchodná 

stratégia zo všetkých.

Nie je dôležité to, čo robíte, 
ale ako to robíte, nie je to 

o tom, čo vidíte, ale ako sa 
na veci pozeráte.

Aj v roku 2016 je 
na akciových trhoch 

možná jazda 
na horskej dráhe.

Vďaka lacným peniazom 
na trhu a neriešeným 

štrukturálnym nedostatkom 
sa budú opätovne tvoriť 

bubliny na trhu.

Klientom vždy radím 
diverzifikáciu a aktívny 

manažment. 



77NEXT FUTURE

Pri investovaní si nechajte poradiť len od profesionála

 

Emócie sú pri investovaní zlým poradcom 
 

Behavioral economics (behaviorálna ekonomika) kombinuje disciplíny psychológie 
a ekonomických vied na vysvetlenie, ako a prečo ľudia robia zdanlivo iracionálne 
a nelogické rozhodnutia, keď investujú, šetria alebo si požičiavajú peniaze.

Najdôležitejší hardvér, ktorý dokáže zvládnuť neuveriteľne veľký príval informácií, je náš mozog. Od-
hadom je približne stotisíc rokov starý. Náš softvér, teda naše myšlienky a emócie, oveľa mladšie nie sú. 
Pre ľahšie pochopenie sa pokúsme nazerať na mozog z pohľadu programátora, ktorý pred stotisíc rok-
mi niekde v afrických stepiach bol nútený vyvinúť robustný program pre našich predkov. Požiadavka 
bola jednoduchá, ale pritom zložitá zároveň a znela: „Prežiť!“ Našťastie boli spracované informácie 
porovnateľne prehliadnuteľné. Tam, kde mozog nedisponoval dostatočnými informáciami, aby urobil 
rozhodnutie, prišli k nasadeniu prvé jednoduché „programy“, aby aj v prípade neistoty (napr. kamarát 
alebo nepriateľ?) bolo dosiahnuté rozhodnutie (bojovať alebo utiecť). Program našich predkov bol 
dobrý a zabezpečil až do našej prítomnosti zotrvanie nášho druhu. 
 Nanešťastie je svet našej prítomnosti nerovnomerne komplexný ako ešte pred sto, tisíc alebo stotisíc 
rokmi. Zatiaľ čo aktuálne smartfóny majú viac počítacej kapacity ako Apollo 13 spred 40 rokov, mu-
síme si my vystačiť ešte stále s rovnakými programami. Nemôžeme sa teda čudovať, keď náš mozog 
občas vyprodukuje správu „fatal error“ a mentálna strata dát ohrozuje taktiež náš majetok. 
 V prípade ľudského mozgu vlastníme dva, sčasti konkurenčné a sčasti spolupracujúce softvérové 
systémy: jedna časť mozgu pracuje empiricky, bazíruje na faktoch, ale bohužiaľ pomalšie, pričom dru-
há časť mozgu pracuje sekvenčne, rýchlo, ale bohužiaľ nepresne a niekedy povrchne. 
 Znalosť o našom „duševnom mŕtvom uhle“ je najúčinnejším liekom, ako urobiť lepšie finančné roz-
hodnutia. Jedna z možných vakcín je investičný prístup zakladajúci sa na pravidlách. Tým sú myslené 
stratégie, ktoré bazírujú na jasných a premyslených stratégiách a ktoré nás majú ochraňovať pred sebou 
samým – našimi emóciami. Koniec koncov sú emócie práve v turbulentných burzových časoch extrémne 
zlým poradcom.

Autor: Jakub Křivan
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