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Druhy KD inštrumentov:  
- vládne poklad. poukážky – emitujú sa za účelom krytia pokladničného schodku ŠR. Sú považované 
za bezrizikové CP – neexistuje riziko nesplatenia zo strany štátu, nízke kurzové riziko. Doba splatnosti 
je obvykle 12 mesiacov, ale môže byť aj niekoľko týždňov. Obchodované sú na diskontnej báze, sú to 
veľmi likvidné trhy. Investori pozorne sledujú trh s vlád. pokl. poukážkami, lebo výnosová miera je 
vnímaná ako bezriziková výnosová miera, kt. je východiskovým momentom pri určovaní výnosovej 
miery ostatných inštrumentov. Sú emitované pod NH, výnos je daný rozdielom medzi NH a emisnou 
cenou!! Nie sú tu vyplácané žiadne úroky!!! 
Emitujú sa prostred. aukcií, kde majú prístup len vybrané banky a maklérske fy. Sekundárne obchody 
majú charakter mimoburzových obchodov – kótujú sa nákupné a predajné kurzy. 
- depozitné certifikáty – emitujú B, doba splatnosti 12 mesiacov, sú obchodované na diskontnej báze. 
Delíme ich na: 

a) veľkoobchodné depoz. certif. – emitované vo vysokých NH, investori sú investičné fondy, 
poisťovne al. iní inštitucionálni invest. Existuje tu pre ne pomerne likvidný sekundárny trh. 

b) maloobchodné – nízke nominálne čiastky, určené pre drobných odberateľov bánk – 
vkladateľov 

Depoz. certifikáty, kt. majú splatnosť 18 mesiacov, až 2 roky, nie sú ako štandardné dlhopisy. 
Sú emitované s premenlivým zúročením – prispôsobuje sa aktuálnej úrok. miere. 
Výnosový miera je vyššia ako z vládnych poukážok, lebo je viac rizikový a má vyššiu likviditu. 
Rozpätie medzi výnosom z vládnych a depozit. kolíše podľa toho, aký je stav dôvery voči bank. 
systému a ekon. cyklu.  
- komerčné papiere – zmenka, kt. emitujú veľké korporácie, obchodované na diskontnej báze, doba 
splatnosti 1 – 270 dní. Sekundárny trh je vo vyspelých krajinách menší než pre predchádzajúce 
nástroje. Emisia papierov bola v minulosti záležitosťou veľkých fy, kt. vytvárali dcérske spol., prostr. 
kt. robili emisiu papierov a tak získavali prostriedky. V súčasnosti na trh CP prenikli malé a neznáme 
fy s nízkym úverovým ratingom a práve emisia papierov so založením aktív * a s úverovou podporou, 
a tak mohli aj malé fy emitovať vlastné KP. 
KP s úverovou podporou sú zaručené bankovou garanciou. V príp. insolventnosti emitenta uhradí 
hodnotu ... 
* vznikajú sekuritizáciou pohľadávok spol., kt. sú zhromažďované v balíkoch, na kt. sú emitované KP 
a sú umorované z inkasovaných pohľadávok. 
Výnosová miera KP sa pohybuje rýchlejšie ako úrok. sadzby B. Keď klesajú úrok. sadzby je 
výhodnejšia emisia KP než úver, lebo Ny na emisiu nám klesajú rýchlejšie (?) 
KP rozdeľujeme: 

a) priame – predávané priamo investorom, emitujú ich veľké fy, kupujú ich inštitucionálni 
investori, je tu úspora sprostredkovateľských poplatkov 

b) dílerské – vydávajú menšie fin. spoločnosti, kt. využívajú služby sprostredkovateľov 
Sekundárne obchody sú nízke, lebo investor si drží KP až do doby splatnosti – likvidita je pomerne 
nízka, výnosová miera je vyššia ako z vládnych poukážok, lebo sú viac rizikové a majú nižšiu 
likviditu. Sú emitované pod úrovňou primárnej úrokovej sadzby B. 
Dlhopisy – kapitálový trh 
DD dlhové inštrumenty 
- sú to CP vyjadrujúce dlžnícky záväzok emitenta voči každému držiteľovi tohto dokumentu, splatnosť 
je pevne stanovená. Cieľom emitovania je získať peň. prostriedky na dlhšiu dobu a je tu preferovaná 
istota, že veriteľ od svojho rozhodnutia neustúpi. 
Z hľ. emitentov: 

a) dlhopis verejného sektora – vláda, mesto, obce – emitujú sa s cieľom získať DD prostriedky, 
financujú sa deficity rozpočtov. Niekedy sa využívajú na financovanie investícií, financ. 
špeciálnych úverových programov. Úrok sa vypláca z rozpočtu emitenta. 

b) bankové – samostatný druh pasívnych bankových obligácií 



c) dlhopisy korporácií – podnikový sektor, zvláštnym typom sú prašivé obligácie, kt. majú nižšiu 
kvalitu než štandardné 

Náležitosti dlhopisu: 
- skôr ako sa emituje, musí byť zverejnený prospekt, kt. poskytuje infcie pre invest. rozhodnutia: 

1. meno emitenta 
2. mena 
3. hodnota emisie, predstavuje celkovú čiastku, kt. sa emitent pokúsi umiestniť, čím je vyššia, 

tým je vyššia likvidita 
4. rozdelenie emisie – kt. hodnota je najmenšou jednotkou odoberateľnou pri emisii, počet kusov 

dlhopisov, čím je väčší počet dlhopisov, tým je väčšia prav. Likvidity 
5. forma dôchodkov: - s pevným úročením (straight bonds) – po celú dobu má fixnú  

úrok. mieru 
- s premenlivým úročením (po vypršaní úrok. obdobia sa prispôsobí) 
- s nulovým úročením – emitovaný pod NH 

6. doba životnosti – časový interval, v kt. dlhopisy obiehajú na kapit. trhu – KD do 5 r., SD do 10 
r., DD nad 10 r. – večné dlhopisy (kanada, VB) – nemajú určenú dobu splatnosti 

7. termín a doba upísania dlhopisu – nové emisie sú upisované niekoľko dní. Dlhopisy môžu 
byť ponúknuté širokému publiku al. len niekoľkým 

8. emisný kurz – cena, kt. ponúka emitent pri upísaní. Odchyľuje sa od NH, riadi sa platnou 
kurzovou situáciou 

9. splácanie – základné metódy: - a) podľa umorovacieho plánu (je uvedený umorovací kurz) 
- b) podľa umorovacieho fondu 
- c) povinnosť spätného odkúpenia 
- d) výpoveď 

ad a) 
možnosti zostavenia plánu: 
- pri jednorázovom umorení v dobe splatnosti má po celú dobu životnosti celú emisnú čiastku 
a vypláca pravidelne len úrok. Investor obdrží vložené prostriedky jednorázovo na konci doby 
splat. Umorovací kurz = NH al. dopredu určený kurz 
ad b)  
emitent sa zaväzuje ročne odobrať určité množstvo dlhopisov, za účelom ich umorenia na 
sekundárnom trhu. Správca verejnej ruky spravuje fond a vykonáva aj spätné odkupy na sekund. 
Trhu. 
Ad c) emitent sa zaväzuje v určitom časovom intervale určené množstvo odkúpiť na sekund. trhu, 
ak kurz klesne pod určitú úroveň a tieto dlhopisy nesmú byť dané opäť do pohybu. Cieľom je 
ovplyvňovanie kurzového pohybu. 
Ad d) 
Predčasné splácanie dlhopisov. Právo môže byť dané v podmienkach. Výpoveď zo strany emitenta 
býva častá, pretože spláca dlhopis za nevýhodných podmienok a emitovať dlhopis za 
výhodnejších podmienok. 
Konverzná ponuka – premena starých dlhopisov za nové, kt. majú inú dobu životnosti, úrok. 
sadzby. Veriteľ má právo voľby, buď príjme al. chce splatenie. 
Záruky : 
Splatenie sa uskutoč. a) majetkom emitenta – formálne obmedzenie vlastníckeho práva 
a prevedenie majetku na veriteľa, vlastníci dlhopisov majú nárok na predaj časti majetku emitenta, 
ak neplní svoje záväzky – záložné komunálne listy 
b) záruky iného emitenta – záruky štátne, vo forme poistenia, pod 
Forma dôchodkov signalizuje budúcu likviditu dlhopisov. 
Tranža – celková čiastka emisie, kt. sú vydávané súčasne za rôznych emisných podmienok 
Emisia dlhop. Podlieha štátnej regulácii. Klasickou metódou bol schvaľovací proces a udelenie 
povolenia u emitenta. Teraz sa uplatňuje len zriedkavo. Regulácia je zameraná len na to, aby 
invest. verejnosť bola informovaná. Opúšťa sa schvaľovací proces. Emitent má povinnosť 
registračnú a musí vydať prospekt. 



Hodnotenie bonity emitenta sa robí prostr. špecializovaných spoloč. – rating – hodnotenie 
úverovej bonity dlhopis. emitentov, začiatky 20. stor. – Moody´s investor service, Standard & 
Poors 
- ohodnocujú KP, prioritné akcie, emisie zahr. vlád 
Úlohou je posudzovať bonitu emitentov, nielen ju slovne popísať, ale podľa štandardizovaného 
systému ho zaradí do určitej skupiny. 
Postup ratingu 
O rating sa požiada agentúra. Najprv je predbežný rating, ak s tým súhlasím, tak požiadam orgciu 
o oficiálny rating, kt. sa zverejní. 

 
 
 
Inštrumenty kolektívneho investovania(Investi čné a podielové fondy IF a PF) 
- obrovský nárast popularity, IF a PF sa stali nevyhnutným prvkom efekt. fungujúceho finanč. trhu. 
Prvé F vznikli v 19. stor. vo Francúzsku, Škótsku. V USA sa objavili po  1. SV, v Európe po 2. SV 
(fondy kolektívneho investovania). 
- vznikli, aby bolo možné realizovať kolekt. Finanč. investície, spojiť záujem investorov, zhodnotiť 
voľné fin. prostriedky pri zabezpečení sa proti R tým, že sa rozkladajú.  
Dôvody atraktívnosti: 
1. F nakupujú veľké množstvo invest. nástrojov, diverzifikujú R 
2. F riadia odborníci, disponujú veľkým množstvom relevantných infcií 
3. F dosahujú oproti individ. Investorom nižšie transakčné Ny, lebo obchodujú vo veľkých objemoch 
F dosahujú pomerne lepšie výsledky ako individ. investori 
F nie sú schopné konkurovať indiv. Investorom na rizikovo očistenej báze DD období. Správa F je 
spojená s vyššími administrat. Ni, kt. eliminujú efekt transakčných Nov. 
- zvýšil sa záujem o F (80. – 90. roky 20. stor.) 
=> je to nepriame investovanie, najvýznamnejšie je vo Francúzsku, Švajčiarsku, Japonsku a USA 
Modely: 
1. invsňestičný model 
- je postavený na rovnakých princípoch ako a. s. Získava prostriedky emisiou akcií. Kapitál investuje 
do rôznych druhov invest. nástrojov. Investor je akcionárom F, svoje práva presadzuje na valnom 
zhromaždení. 
- typické pre USA, VB, Holandsko, Švajčiarsko, ČR, SR 
2. podielový model 
- nemá právnu subjektivitu. Zakladá ho a. s., kt. ho spravuje. Majetok F je oddelený od majetku 
spoločnosti. Investor sa nestáva akcionárom, ale podielnikom na majetku F. Dostáva investičný 
certifikát – podielový list, ale neoprávňuje ho zasiahnuť do správy F. 
- Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Belgicko. Luxembursko, Francúzsko, ČR, SR 
 
Z hľadiska možnosti vydávania nových akcií: 
1. fondy otvorené 
- má neobmedzenú možnosť emisie akcií a podiel. Listov, počet akcionárov, podielnikov       
obmedzený. Emitujú sa podľa dopytu invest., stratégií F. Existuje obvykle povinnosť spätného 
odkúpenia, garantuje vysokú likviditu akcie al. podiel. listov. Kurz akcií         určený ponukou 
a dopytom, ale vyplýva z vypočítanej hodnoty denných kurzov CP obsiahnutých v portfóliu F. 
Hodnota akcií otvorených F sa určuje každý deň, niekedy každú hodinu, majetok sa skladá z aktuálnej 
kurzovej hodnoty zásoby CP, hotovosti, pohľad., odoberacích a ostatných práv. Predaj akcií sa 
neuskutočňuje za inventárnu hodnotu. Ale emisnú cenu. F si pripočítava prirážku 3 – 5%. Spätný 
odkup akcií sa uskutočňuje za odkupnú cenu, zhoduje sa s inventárnou hodnotou (IH). 
 IH = trhová hodnota majetku F – záväzky F 
      počet emitovaných akcií 
2. fondy uzavreté 
- pri založení F je určený počet akcií, obmedzený počet akcionárov. Neexistuje povinnosť spätného 
odkúpenia, obchody sa uskutoč. na sekundárnych trhoch. Trhová cena kolíše okolo IH pripadajúcej na 
1 akciu al. podiel. List. Trhová cena úplne nekopíruje zmeny trhovej hodnoty portfólia. Akcie sú 



niekedy obchodované s diskontom, keď akcie, F majú nižšiu likviditu spôsobenú neschopným 
mngtom, zlou voľbou stratégie. 
IF a PF spravujú tisíce papierov z celého sveta, sú vystavené vplyvu trhových podmienok, dochádza 
k transferu pôvodných A na A výnosnejšie, menej rizikové, transformácia F je závislá na stupni 
viazanosti F, je uvedený v zakladacej listine F. 
 
Podľa stupňa viazanosti: 
- F s pevnou štruktúrou investič. inštrumentov – portfólio inštrum. Je nemenné, jednotl. tituly sú 
uvedené v stanovách F. 
- F s flexibilnou štruktúrou – zmiešané formy fixných a flexibilných – pri založení F je v stanovách 
určená štruktúra, neskôr môže dôjsť k % zmene. Realizujú investičnú politiku – odlišujeme ich aj 
podľa typu realizovanej invest. politiky. 
Podľa skladby portfólia: 

1. F cenných papierov – majetok sa skladá z rôznych druhov CP 
2. nehnuteľnostné F – investovanie do nehnuteľností 
3. strešné F – majetok sa skladá z účastín na iných F 

ad. 1) 
F cenných papierov: 
- podľa predmetu investovania: a) F peňažného trhu 
    b) F kapitál. trhu (predmetom sú CP a fin. deriváty) 
ad. a)  
- vznikli v 70. rokoch 20. stor., vznikli ako reakcia na existenciu úrok. stropov, boli určené maxim. 
úrok. sadzby, kt. mohli banky vyplácať. V 70. rokoch prudko narástli trhové úrok. sadzby, kt. prevýšili 
tieto úrok. stropy. F začali zhromažďovať fin. prostriedky a investovali ich pri trhovej úrok. sadzbe do 
KD CP. Nemohli to robiť banky, tým sa dostali do zlej situácie, poklesol význam ich 
sprostredkovania. Hodnota podielu F bola na začiatku 500 USD, drobní investori získali prístup na 
peňaž. trh, lebo u B boli vylúčení z investovania. V 80. rokoch bolo umožnené aj bankám vydávať 
inštrumenty peňaž. trhu, z kt. mohli vyplácať trhové úrok. sadzby, tým sa znížil význam peňaž. F; 
koncom 80. rokov sa zlikvidovali úrokové stropy. 
- F peňaž. trhu sú v súčasnosti v úzadí, majú význam jedine vo francúzsku 
ad. b) aj F kapitál. trhu krátko držia  inštrumenty trhu 
- F dlhopisov, akciové F, zmiešané F 
F dlhopisov – investujú do domácich a.- zahraničných dlhopisov, v malej miere sú zastúpené 
majetkové CP 
Akciové F – domáce a zahr. akcie, opcie, fin. futurity 
Zmiešané F – majetkové CP, dlhopisy, fin. deriváty 
Jednotlivé F sa líšia zvolenou investičnou politikou. Invest. manažér môže použiť: 

a) dôchodkovú politiku => dôchodkové F (hl. cieľom je dosiahnuť vyššie výplaty pri rovnako 
vysokej hodnote inventárnej akcie. Zisky z nákupu al. predaja sú vyplácané + úroky, dividendy) 

b) rastovú  => rastové F (mngeri sledujú rast inventárnej hodnoty akcie al. 
podiel. Listov, menší dôraz na bežné výplaty) 

c) zmiešanú  => zmiešané F (podľa trh. situácie sa kombinuje (a) a (b). Dosiahnuť 
vysoké dôchodkové výplaty pri vysokej inventárnej hodnote akcií) 
 
Služby F: 
- plán výberu, možnosť 
automatické reinvestovanie – akcionár pravidelne dostáva výsledky, F mu môže ponúknuť možnosť, 
že bude za neho fin. prostriedky automaticky investovať, nákup akcií bez provízie 
depotné služby – správa o úschove akcií F 
právo výmeny – právo presúvať za IH medzi jednotl. fondmi veľkej spol. bez poplatkov 
plán úspor – každý mesiac F inkasuje z účtu určitú čiastku fin. prostriedkov a reinvestuje ich 
(akcionár, kt. pravidelne musí dostávať ... 
 
možnosť vystavovania šekov – do hodnoty 500 USD 
IF a PF v dlhšom časovom období dosahujú podobné výsledky. 



- akcionár môže sledovať F, predať akcie by mal vtedy, keď výkonnosť F je pod úrovňou ostat. 
F, keď úspešný správca portfólia opustil F, keď potrebuje likvidné prostriedky, keď F prudko 
zmení svoju stratégiu 

 
Teória portfólia 
 
Markowitz, Sharpe, Alexander 
Ciel - optimálna alokácia zdrojov a kapitálu s cieľom dosiahnuť maxim. výnos vložených   
prostriedkov. 
Portfólio je súbor rôznych  investícií. Investor ich vytvára  preto, aby minim. riziká spojené s 
investovaním a súčasne našiel  len najlepší  možný pomer medzi výnosmi a rizikami. 
 
 
 
početnosť p 
 
 
                                                                                                                                                      disperzia 
 
   pravdepodobnosť 
 výnosy 
 stredná hodnota   
     E (x)    D (x)  
 
B - má vyššiu volatilitu, viac  sa odchýli od E (x) 

E (ax +   by +  c)  = E (ax) + bE (y) +  c 
- stredná hodnota súčtu jednotlivých stredných hodnôt 
- konštantu môžeme vybrať  pred E 
- stredná hodnota konštantného čísla je konštanta 
E (x) =   xi  pi                                                                                                                 hustota 
=> disperzia D (ax +   by +   c) =  a2 D (x)  + b2 D (y) + 0                                          pravdepodobnosti 
D (x) = E (x - E (x)) 
Výnos portfolia 
=> uvažujeme o portfoliu akcií 
rg = (   ri )

1/n - 1 (geometrický priemer) 
 
r =   ri pi r =   x p (x) dx =   xd F(x) =  xd F(x) =  xd P(  ) 
 
r - výnos 
 
 
 
1 akcia => očakávaný výnos = E    ri  pi 
- ak investujem  len napr. 20 %   wj   ri pi ; ale kedže mám viac akcií 
E (   wj   ri pi) = E (   wj E (rj)) =   wj E (rj) wj = Ij / I        (podiel akcie na celkovom portfóliu) 
 
 
Riziká:  
- úrokové (dlhopisy) 
- trhové (akcie) - trh sa pohne zlým smerom 
- inflačné 
- podnikateľské 
Trhové riziko je väčšie tam, kde je väčšia volatilita. 
E (x1), E (x2), D (r1), D (r2)  x1 - 1. akcia, x2 - 2. akcia 
E (rp) = w1 E (r1) + w E (r2) 



D (rp) = E[(rp - R (rp))2 ]  = E [( w1 r1 + w2 r2 – w1 E (r1 ) – w2 E (r2 ))
2 ]= E [(( w1 r1 – w1 E (r1 ) + (w2 

r2 – w2 E (r2 )))
2 ] = E [w1

2 ( r1 - E (r1 ))
2 + 2 w1  w2  (r1 - E (r1)) (r2 - E (r2 ) + w2

2 (r2 - E (r2 ))
2 =  

w1
2 E (r1 - E (r1))

2  + w2
2 E (r2 - E (r2 ))

2 + 2 w1 w2 E ((r1 - E (r1 )) . (r2 - E (r2 ) 
          D (r1) D (r2) cov (r1 , r2 ) => kovariancia 
 
Pokiaľ je cov vhodná, dokážeme volatilitu  ovplyvniť. 
m - akcií 
D (rp) =        wi wj E [ ri  - E (ri )) (rj  - E (rj ))] 
E [(ri - E (ri )) (r - E (ri ))] = E [(ri - E (ri ))

2 ] = D (ri ) => ak i = j 
Wi = podiel i-teho   
 
       
        r1             r1        r2          r3 

=> daná cov, potom len vynásobením s w1 , w2 

 
       r3 
 
   
 množina efektívnych portfólií 
E(r)  
výnos 
 
 
 
 
                      (riziko) 
 
     - štandardná odchýlka    D (x) 
prípustná množina - všetky existujúce  portfoliá, do kt. môže investovať 
- portfólio, kt. je najviac  vľavo, je najmenej rizikové 
A   B je lepšie, má rovnaké  riziko, ale získava viac 
       C má ten istý  výnos, ale s nižším rizikom 
Hranica efekt. portfólií  začína v bode s globálnym minim. rizikom (  ) 
 
 E (r) 
 B 
 
 cov = 1 
 
 
 E (r1) A 
 
      - nepoznáme výnos portfólia, ak dáme r , r dokopy 
       E (rp),   D (rp) 
                                                                                          w1 , w2 

cov ( r1  , r2  ) 
- ak máme 2 akcie, kt. kopírujú  svoj pohyb (1 rastie, rastie aj druhá), kovariancia je kladná (+) 
korelačný koeficient  =  cov (r1 , r2 )   ak cov (r1 , r2 ) > 0 
    

D (r1 )  D (r2 ) 
  môže nadobúdať hodnoty <-1, 1> 
=> disperzia portfólia  závisí od disperzie  1 akcie, disperzie 2. akcie a kovariancie 
cov (r1 , r2 ) = 0 => akcie spolu vôbec nesúvisia, nie je medzi nimi  vzťah 
cov ( r1 , r2 ) < 0 aj korelačný    koef. < 0 => ak jedna akcia stúpa, druhá klesá 
ak korelač. koef. = -1 => o koľko jedna stratí, o toľko druhá získa 



B - ak  investujem 0 do A a všetko do B 
A -   ––––– // –––––      B   –– // ––     A 
 
*z dvoch rizikových akcií som dostal ich kombináciou ešte menej  rizikové portfólio (perom písané) 
=> ak cov  = -1, dostaneme 0 riziko, dosahujeme vyšší výnos ako A 
 
 E (r) efekt. množina 
 
 
 
 
- nevieme rozhodnúť, kt. bod je optimálny; na to potrebujeme poznať postoj investora k riziku 
(indiferenčné krivky) 
- investor má dve možnosti 
A - investuje 1 Sk, ak vyhrá, má 2 pri p = 0,5; ak prehrá, bude mat 0 pri p = 0,5 
B - zisk jednotkový, pravdepodobnosť = 1 
A       B 
2  p = 0,5      1  p = 1 
0  p = 0,5 
E(r) = 2  x 0,5 + 0 x 0,5 = 1  E(r) = 1 x 1 = 1 
 
u (1) > 1/2 u (2) + 1/2 u (0) 
u (1) - u (0) > u (2) - u (1) => ak je averzný voči riziku 
=> ak je =   , je to rovnako užitočné pre neho 
=> ak bude mat sklon k riziku, bude <    averzia 
 
 
  E (r ) 
 
 
 averzia 

    sklon k 
     riziku 
 
 indiferenčné krivky 
 
 
 
 
     E ( r) 
 
 
 
         ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- investor si bude vyberať  ten bod, kt. spája priamku s indif. krivkou 
Model CAPM 
-  medzi výnosom a rizikom portfólia má byt nejakú vzťah 
E (r) =  r f + (Em – Rf ) *      
 
 E (r ) 
 M 
  
 
 
 
 
- ak investícia je menšia ako    <1, prémia bude menšia 
     >1, prémia za riziko sa znásobí 
  = r – rCAPM 
 > 0 => CP je podhodnotený 
 < 0 => CP je nadhodnotený 
 
 
 
FINANČNÉ INOVÁCIE (FI) A DERIVÁTY (FD) 
Na fin. trhoch prebieha fin. regulácia – nestabilita trhov a rast rizík subjektov. Začínajú sa objavovať 
nové produkty, nástroje, postupy = FI. FI definujeme ako uvedenie nových produktov, postupov na trh 
+ nasadenie známych produktov a postupov v nových kombináciách a oblastiach použitia. Cieľom je 
eliminovať finanč. riziká a snahy dosahovať zisk. 
Príčiny vzniku FI:  
- snaha vyhnúť sa rastúcim finanč. rizikám, ich rozložením, prenesením na iné subjekty al. inými 
spôsobmi ich zmiernenia 
- snaha špekulačne využiť nové možnosti dosiahnutia zisku 
- snaha reagovať na regulačné opatrenia štátnych a iných orgánov 
- snaha komerčne využiť možnosti, kt. núka súčasne rozvoj techniky 
Najúspešnejšie sa rozvíjajúcimi FI sú rôzne typy FD a spôsobov ich využívania pri konštrukcii fin. 
rozhodovania, slúži k ich uplatňovaniu v ekon. 
FD sú nástroje, kt. hodnota je odvodená od hodnoty podkladového nástroja – akcia, obligácie úrok. 
miery, meny, burzové indexy. 

a) FD termínovaného trhu (užší zmysel slova) 
b) Kombinované a syntetické finanč. nástroje (D v širšom slova zmysle) 

Ad. a) 
Majú niekoľko spoloč. charakteristík = ide o obchodovanie s právami, právom kúpiť al. predať isté 
aktívum, resp. získať isté plnenie; vždy ide o určitú formu termínovaného kontraktu, plynie tu istá 
lehota; k uzavretiu kontraktu môže dôjsť vtedy, keď zmluvné strany majú rozdielne očakávania; aby 
mohol existovať obchod s typmi D, je nevyhnutný dostatočne likvidný trh podkladových aktív. 
Základné typy D – forwardy, futurity, opcie, swapy 
Forward  – neštandardizovaný termínový kontrakt uzatváraný mimo burzu, objekt obchodu, cena, 
termín plnenia, podmienky dodania a fin. vysporiadania závisia od dohody zmluv. strán. 
Futurity – termínované obchody uzatvárané na burze, burza určuje objekty obchodovania a zákl. 
podmienky kontraktu 
Opcia – právo kúpiť al. predať podkladové aktívum vo vopred dohodnutom termíne a za dohodnutú 
cenu = prémiu, kt. platí kupujúci predávajúcemu (vypisovateľ opcie). Súčasne si kupuje právo 
odstúpiť od kontraktu. Obchoduje sa s nimi na burze aj mimo nej. 
Swap – zmluva medzi 2 subjektami o tom, že si v budúcnosti vymenia fin. aktíva al. plnenia vopred 
odsúhlasenými pravidlami. Menové a úrokové. Neštandardizované kontrakty, s kt. sa obchoduje mimo 
burzy. 
Ad. b) 



Zahŕňa najrôznejšie varianty zákl. nástrojov kapit. trhu + produkty vzniknuté s kombináciou 
produktov obchodovaných na termínovom  trhu. 
Syntetické FN sú typické tým, že ich kombinácia vytvára rizikový profil a profil CF. 
 
Stratégie finan čného investovania  
Označujú spôsob a ciele získavania finanč. aktív (FA) a ich derivátov. Spôsob získavania chápeme ako 
typy obchodov, kt. investori FA nadobúdajú. Líšia sa časovým rozpätím:  

a) promptné obchody 
b) termínové obchody 

ad. a) 
na spotovom trhu. Nasleduje jeho realizácia hneď pri uzatváraní. Po dohode predávajúceho 
a kupujúceho nasleduje dodanie CP a jeho zaplatenia. Ak ide o listinný CP, jeho prevod sa uskutoční 
jednoduchým odovzdaním. Dematerializované CP – previesť CP s plnením registrácie prevodu – 
zápisom na účte predávajúceho i kupujúceho na Stredisku CP. Zúčtovanie obchodu, úhrada kúpnej 
ceny, sa vykoná podľa podmienok zmluvy. Ak je realizovaný na burze, riadi sa burzovými 
poriadkami, mimo burzy – trhový poriadok. 
Ad. b) 
Uzavretie obchodu je časovo oddelené. Prevod CP a úhrada ceny sa uskutoční po uplynutí času, kt. sa 
dohodne pri uzavretí kontraktu. Keď sa partneri dohodli, hovoríme o otvorenej pozícii. Krátka pozícia 
je pozícia predávajúceho, dlhá je pozícia kupujúceho. Uzavrieť pozíciu znamená splniť podmienky 
kontraktu jedným zo spôsobov. 
Termín, kt. sa                                            , ašpiračný termín. 
Suma otvorených pozícií =  otvorený záujem. Krátky predaj – predávajúci predáva CP, kt. nevlastní, 
ale kt. si požičal a po uplynutí lehoty ho musí vrátiť. 
Ciele získania FN: 

1. maxim. zisku 
2. minim. rizika 

Keď tvoríme strat., musíme voliť kompromis podľa toho, aký význam dávame cieľom: 
a) strat. prednostne zamerané na dosahovanie zisku (tradingové, arbitrážne stat. A strat. tvorby 
optimálneho portfólia) 
b) start. zamerané na znižovanie rizika (hedgingové strat. – strat. zamerané na odvrátenie investičného 
rizika, strat. zabezpečujúce hodnotu portfólia CP) 
 
ad. a) 
tradingové stratégie – strat. zamerané na dosahovanie vyššieho zisku za čo najkratší čas s čo najnižším 
ziskom. Majú špekulatívny charakter. Zákl. stavebné prvky sú prvotné fin. aktíva – akcie, depozity + 
fin. deriváty. Dochádza tu ku kombinácii týchto prvkov. Každá strat. je produktom zodpovedajúcim 
preferenciám investora a jeho vzťahu k riziku.           Sú trhové očakávania investora. Keď 
predpokladá rast kurzu akcií, ....., vytvára stratégiu, kt. mu umožní z toho rastu profitovať => býčie 
stratégie. Ak očakáva pokles – medvedie stratégie. 
Ak stratégia obsahuje len 1 izolovaný kontrakt al. je zložitá kombinácia kontraktov, delíme ich na: 

1. singulárne 
2. kombinované 

ad. 1) 
 typické tým, že subjekt kupuje al. predáva primárne F aktívum, FD s cieľom dosiahnuť zisk. Ide 
o samostatnú operáciu, kt. nie je spojená s inou transakciou. Obchoduje sa s akciami, obligáciami, 
zlatom. 
Akcie: špekulačné obchody sa uskutočňujú s ohľadom na očakávané zmeny ich cien. Ak sa očakáva 
rast, špekulant nakupuje akcie. Jeho záujmom je v krátkom čase akcie predať a inkasovať rozdiel – 
býci. Ak sa očakáva pokles => 2 varianty: 
I. ak akciu vlastní, tak ju predá, aby ju v krátkej budúcnosti kúpil späť lacnejšie. 
II. ak ju nevlastní, môže profitovať krátkym predajom – papier si vypožičia na krátky čas a predá ho 
s tým, že ho po poklese kurzu kúpi a vráti ho. Kurzový rozdiel je jeho zisk. 
Singulárne stratégie pri obchodovaní s FD majú ten význam, že pre dohodnuté budúce obdobie fixujú 
cenu podklad. aktíva, nástroja. Využívajú sa ako nástroj zabezpečovania pozícií partnerov, sú 



nástrojom hedgingu. Môžu v rôznej miere slúžiť na dosahovanie špekulačných ziskov. Ny na ich 
nákup tvoria len niekoľko % z ceny podkladov. aktíva.  
ad. 2) 
kombinované stratégie zahrňujú súčasné vykonanie viacerých transakcií so spol. cieľom – 
dosahovanie čo najvyššieho zisku za pomerne krátky čas pri súčasnom obmedzení rizika na úroveň, kt. 
je špekulant ochotný akceptovať. Skladá sa z najrôznejších derivátov, kombinácia derivátnych 
obchodov s kúpou a predajom CP al. drahých kovov. Každá kombinovaná stratégia je originálnym 
dielom obchodníka s CP, aby čo najlepšie uspokojil požiadavky svojho klienta. Najčastejšie sú 
v kombinácii zahrnuté futurity a opcie. 
 
Arbitrážne stratégie  
- dosahovanie zisku využívaním cenových rozdielov rovnakého aktíva obchodovaného na 2 al. 
viacerých trhoch. 
Arbitražér kúpi nástroj na trhu, kde je cena nižšia a predá na trhu, kde je cena vyššia. Znáša len minim. 
riziko, lebo sa transakcia realizuje skoro v rovnakom čase. Je to takmer bezriziková transakcia. 
Vznikajú v dôsledku nedokonalosti trhu. 
Na rozvinutom trhu sú rozdiely veľmi malé a trvajú krátko. Atraktívne sú pre veľké objemy transakcií. 
Využívajú ju hlavne členovia burzy, lebo investori, kt. nemajú priamy prístup na burzu, môžu mať 
vyššie transakčné Ny ako zisk. 
Bezrizikové stratégie využívajú cenové rozdiely na: 

a) promptnom trhu 
b) na promptnom trhu a termínovanom trhu 
c) na termínovanom trhu 

 
a) zemepisná arbitráž – týka sa konkrétnych komodít (zlata, CP). V prípade CP vznikajú vtedy, keď je 
CP kótovaný  na 2 al. viacerých burzách a ak sa kurz papiera na jednot. trhoch líši. Obchod sa vyplatí, 
keď kurzový obchod > ako Ny spojené s transakciou. 
Na devízovom trhu – ak sa kurzy cien na rôznych trhoch líšia. Vznikne pod vplyvom KD výkyvu 
relácií ponuky a dopytu po určitej mene. 
b) zákl. typy sú: I. cash and carry (kúp a prenes do budúcnosti) 
   II. reverzná arbitráž cash and carry 
Ad. I) ak je cena termínovaného kontraktu na aktívum nadhodnotená v porovnaní s promptnou cenou 
daného aktíva. Kúpi aktívum na promptnom trhu a predá futuritu. 
Ad. II) ak je cena termínovaného kontraktu podhodnotená v porovnaní s jeho promptnou cenou. 
Aktívum predá na krátko a kúpi si futuritu na aktívum. 
Arbitráže možno využiť aj pri použití opcií. 
c) dá sa realizovať, ak sa objavia rozdiely pri ocenení nástrojov na 1 termínovom trhu, pri ocenení 
rovnakého nástroja na 2 al. viacerých termínových trhoch. 
 
Riziková arbitráž  
- ak sa realizuje kúpa spol., kt. má vyť prevzatá a realizuje sa predaj akcií preberajúcej spol. Fúzia sa 
uskutoční na zákl. dohody strán al. nákupom majority akcií bez súhlasu vedenia. Zvyšuje sa dopyt po 
akciách cieľovej spol. a zvyšuje sa jej kurz. Na zvýšenie kurzu stačí rozšíriť správu, že spol. sa stane 
súčasťou inej spol. Arbitražér predá na krátko akcie preberajúcej spoločnosti s nádejou, že ich bude 
musieť po uplynutí lehoty vrátiť tomu, kto mu ich požičal (maklérska fy). Súčasne kúpi futurity al. 
kúpnu opciu na akcie preberajúcej fy, čím si zabezpečí ich kúpu za súčasnú cenu, pričom očakáva rast 
kurzu. Ak sa fúzia neuskutočnila al. rast akcií poklesne, arbitražér utrpí veľkú stratu. 
 
Hedgingové stratégie 
- zamerané na zmierňovanie, eliminovanie fin. rizík ekon. subjektov pri súčasnom         na dosiahnutie 
zisku ako sekund. cieľa. Fin. riziko sa chápe ako merateľná možnosť fin. straty al. nedosiahnutia urč. 
výsledkov. 
3 zákl. spôsoby zmierňovania: a) poistenie 
    b) man. A a P 
    c) hedging 



Ad. a) 
klasická stará forma, možno ju uplatniť, ak ide o poistiteľné čisté aktíva, kt. je vystavený dostatočne 
veľký počet subjektov, pri kt. výskyt rizikových alternatív              dostatočne pozitívne korelovaný. 
Čisté riziká predstavujú možné straty. Mnohé riziká nie sú poistiteľné, cenové riziká, rast cien surovín 
(plošne postihne všetkých, je plne pozitívne korelované), pokles cien surovín (pre spotrebiteľa 
znamená zisk). 
Ad. b) 
Snaží sa minim. kurzové a úrokové riziká, kombinujú sa A a P, príjmy a výdavky. Zmeny úrok. miery 
(je to podobné) – ak P získal úver pri pohyblivej ÚM, je vystavený riziku, že v priebehu existencie 
dlhu, sa ÚM na fin. trhu zvýši a P bude musieť platiť vyššie úroky. Elimináciu dosiahne, ak má 
zodpovedajúcu výšku pohľadávky, kt. prináša výnos pri poh. ÚM a termíny splatnosti úrokov sú 
totožné. Vytváranie pre jednotl. položky A  položky P pri zodpovedajúcom objeme, úrok. miere, mene 
a termíne splácania a naopak, pre jednotl. položky P tvoriť A. 
Ad. c) 
Hedging – zmierňovanie, rozkladanie a prenášanie fin. rizika. R plynúce zo zmien cien komodít, 
zmeny ÚM, menového kurzu, celkovej cenovej situácie na trhu. 
Je akt ochrany odstránením al. minim. neistôt, rizika. Nechráni pred nečakanými situáciami,        
schopný  predpovedať budúcnosť. Umožňuje zmierniť vplyv budúcich situácií. Je prenesenie rizika 
z 1 osoby al. firmy na 2. osobu al. firmu. Prenášajúca osoba je zabezpečovateľ, hedger. Osoba, kt. 
prijíma, je špekulatér, tréder. 
 
Nástrojom hedgingu sú fin. deriváty a ich kombinácie, primárnym zámerom je znížiť al. úplne vylúčiť 
fin. R. Ak subjekt drží rizikovú pozíciu, snaží sa získať nástroj, kt. kompenzuje al. eliminuje fin. R. => 
princíp hedgingu. 

- hedging na dlho – a) long heng 
- hedging na krátko – b) short heng 

ad. b) ak drží určitú pozíciu na krátko, očakáva                         a plánuje v budúcnosti kúpiť                   
, obáva sa toho, že ceny porastú al. ÚM poklesnú. Kupuje zabezpečovací nástroj a utvára tak dlhú 
zabezpečovaciu pozíciu. Keď má dlhú pozíciu v peniazoch, drží CP al. peniaze, má strach, že ceny 
poklesnú al. ÚM porastú, snaží sa získať zabezpečovací nástroj a tým si utvára krátku zabezpečov. 
pozíciu.  
Priame zabezpečenie (direct hedg) – hedging, pri kt. podkladov. A zabezpečovacieho nástroja je 
rovnaký CP ako papier, kt. sa zabezpečuje. 
Zabezpečenie, pri kt. podklad. A sú iné papiere, než zabezpečovacie => krížové (cross hedg) 
zabezpečenie. 
Dokonalé (perfect hedg) – pomocou zabezpeč. nástroja al. stratégie sa podarí dosiahnuť úplnú 
kompenzáciu pôvodného finanč. R. 
Dá sa dosiahnuť vtedy, ak je medzi vývojom pozície v peniazoch a vývojom zabezpeč. nástroja 
negatívna korelácie –1.  
Je tu vylúčený vznik neočakávanej straty al. zisku. Hedgingové stratégii sa najčastejšie podarí 
zmierniť finanč. R, málokedy sa eliminuje R. 

- a) singulárne a b) kombinované stratégie 
V praxi existuje vnútorná súvislosť medzi tradingovými a hedging. nástrojmi – používajú sa rovnaké 
nástroje, sú spojnicami bodov na fin. trhu. 
Finanč. investície sledujú 2 konflikt. ciele (max. zisku a min. rizika) podľa toho, kt. dáva subjekt 
prednosť, hodnotíme, či ide o trading al. hedging, prejaví sa to rozdielnou kvantifikáciou zdrojov. 
V praxi sa spája tradingová a hedgingová stratégia => ak niekto sleduje tradingovú strat. snaží sa 
eliminovať riziko tak, že ho presunie  na iného a je ochotný aj za ten presun zaplatiť. Musíme mať ale 
aj subjekt, kt. je ochotný za úplatu prevziať na seba R; očakáva, že úplata bude vyššia než je možná 
strata z realizácie R, jeho stratégia je špekulačná. Hedger vždy potrebuje trédera a naopak. 
 


