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Komerčná príloha

Stavať na garantovaných
fondoch sa neoplatí
VÝNOSY
Veľká časť sporiteľov
sa v roku 2013 nechala
automaticky presunúť
do garantovaných
fondov. Nevhodným
nastavením druhého
piliera sa dobrovoľne
pripravujú o značné
peniaze pri zhodnotení
ich úspor na dôchodok.
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yše 60-tisíc eur – aj to môže
byť suma, o ktorú prídu
ľudia v druhom pilieri, ak
zostanú v garantovaných fondoch,
do ktorých ich pred piatimi rokmi
presunul štát. Vyplýva to z prepočtov Dôchodkovej správcovskej
spoločnosti (DSS) Poštovej banky.
K presunu sporiteľov a ich úspor
vo výške stoviek miliónov eur do
najmenej rizikových, no zároveň
aj najhoršie zarábajúcich fondov,
došlo koncom apríla 2013. Išlo
o úspory tých ľudí, ktorí do konca
marca toho istého roku písomne
neprejavili záujem zostať v negarantovaných fondoch. Medzi nimi
bolo aj množstvo takých, ktorí sa
podľa odporúčaní DSS na konzervatívnu stratégiu investovania
ešte nehodili a mohli zarábať viac
v rizikovejších negarantovaných
akciových či indexových fondoch.
Za obdobie piatich rokov dosiahli
v prípade klientov DSS Poštovej
banky výnosy v negarantovaných
fondoch vyše 49 percent, kým
v garantovaných to bolo necelých
13 percent. „Modelový sporiteľ
s priemerným platom tisíc eur
a priemernou výškou úspor
3 180,84 eura v druhom pilieri,
ktorý sa nechal presunúť do garantovaného fondu, tak za toto
obdobie prišiel o výnos 1 625 eur,“
hovorí predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DSS Poštovej
banky Martin Kaňa.

Rozdiely sú výrazné
Čím neskôr sporitelia prehodnotia
svoju investičnú stratégiu, tým
väčšie straty môžu zaznamenať.
Pri predpokladanom zhodnotení
dlhopisového garantovaného
fondu o 3,7 percenta ročne a akciového, respektíve indexového

Najvýnosnejšie sú indexové fondy s priemerným ročným zhodnotením od ich vzniku okolo deviatich percent, hovorí Maroš Ovčarik.
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o 7,7 percenta ročne, by ten istý
modelový sporiteľ za celých 41
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ochranu
Prepočet zohľadňuje všetky poplatky, postupné zvyšovanie odvozhodnotených
dov do druhého piliera zo 4,5 na
úspor pred výkyvmi
šesť percent do roku 2024 aj postupný presun sporiteľa od 52 rona trhoch pár
kov veku do garantovaného fondu
podľa platnej legislatívy. „Garantorokov pred
vané fondy slúžia najmä na ochraodchodom
nu zhodnotených úspor pred výkyvmi na trhoch pár rokov pred
sporiteľa do penzie.
odchodom sporiteľa do penzie.
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ní do rizikovejších fondov. Avšak
stavať po celý čas sporenia iba na
ne sa neoplatí,“ upozorňuje Martin Kaňa.
bolo v garantovaných dlhopisových fondoch 18 percent sporiteľov, po zmene ich podiel stúpol na
Sporitelia robia chyby
88 percent. Pred zmenou bol najNa tento fakt však veľká časť
populárnejší akciový fond s 58
sporiteľov nereagovala a v roku
percentami sporiteľov.
2013 sa prevažná väčšina z nich
Medzičasom však istá časť sponechala automaticky presunúť do
riteľov mení názor a ich podiel
garantovaných fondov. Dôvody
v dlhopisovom fonde za posledboli rôzne – u niektorých to bola
ných päť rokov klesol na 75 perprílišná pohodlnosť, iní sa báli
cent. Namiesto výlučne dlhopistrát, ďalší uverili politickým vysového fondu volia kombináciu
hláseniam.
fondov dlhopisový + akciový a dlV prípade DSS Poštovej banky iba jeden z desiatich sporiteľov hopisový + indexový, pričom prevažnú časť majú umiestnenú v inprejavil v roku 2013 záujem ostať
dexovom alebo akciovom fonde.
v negarantovanom fonde. VýsledNajčastejšou voľbou sporiteľov sa
kom bolo, že kým pred zmenou

však stáva indexový fond. Rozdiely medzi zhodnotením úspor
v garantovaných fondoch a v negarantovaných sú veľmi veľké aj
podľa Maroša Ovčarika, výkonného riaditeľa spoločnosti Finančný kompas. „Garantované fondy
majú od svojho vzniku zhodnotenie do dvoch percent. Negarantované veľmi závisia od toho, aké si
človek zvolí. Najvýnosnejšie sú indexové fondy s priemerným ročným zhodnotením od ich vzniku
okolo 9 percent.
Akciové alebo zmiešané negarantované fondy zarábali priemerne menej, okolo troch percent,“
hovorí Maroš Ovčarik. „Ak si tieto
výnosy skumulujeme za celé obdobie, odkedy sa tam zhodnocujú
úspory, rozdiely sú aj v desiatkach
percent,“ tvrdí. Pokiaľ by človek
ponechal svoje úspory v menej
výnosných fondoch desiatky rokov, rozdiely podľa Ovčarika budú
priepastné.
„Podľa našich prepočtov a podľa toho, ako je dnes nastavený dôchodkový systém, po zohľadnení
doterajších výkonností fondov, ak
by si mladý človek ponechal dlhý
čas úspory v garantovaných fondoch, tak rozdiel medzi výškou
budúceho dôchodku s využitím
druhého piliera a bez neho je minimálny, skôr žiadny. Inými slovami, druhý pilier sa veľmi neoplatí. Nie je dôležité druhý pilier len
mať, je potrebné ho mať aj dobre nastavený," zdôrazňuje Maroš
Ovčarik.

REALITY

Slováci objavujú investičné čaro
Chorvátska, nakupujú vily pri mori
Bratislava – Na pobrežie Jadranského mora v lete cestujú tisícky
Slovákov. Ukazuje sa, že obľúbené
a tradičné dovolenkové destinácie
pri „slovenskom mori“ v Chorvátsku majú pre našincov aj ďalšie
čaro – investičné. Že záujem Slovákov a Čechov o nehnuteľnosti
v Chorvátsku stúpa, môže potvrdiť
aj Ilona Mančíková, riaditeľka
slovenskej, českej a chorvátskej
pobočky Sotheby’s International
Realty. „Slovenská klientela sa do
veľkej miery zameriava na nehnuteľnosti v pobrežných oblastiach.
Najatraktívnejšie sa nachádzajú
v prvej línii od pobrežia. Ak
nehnuteľnosť nie je priamo pri
mori, nevyhnutnou podmienkou
je atraktívny výhľad na more.
Blízkosť letiska, napojenie na
diaľnicu a pobrežie s prístavom sú

veľmi dôležité,“ vysvetľuje Ilona
Mančíková. Slovenskí klienti majú
záujem najmä o kúpu či prenájom
víl a o pozemky s možnosťou výstavby luxusných rezidencií. „Toto
je hlavný dôvod, prečo sa klienti
zameriavajú na okolie Splitu, Dalmácie, Šibenika, ako aj Opatije.
Záujem majú aj o pobrežné rezidencie a časť kupujúcich vyhľadáva nehnuteľnosti na ostrovoch
Brač, Hvar a Krk,“ dodáva.
Investovanie do nehnuteľností
v Chorvátsku je podľa nej bezpečné. Obyvatelia Európskej únie môžu investovať do nehnuteľností za
rovnakých podmienok ako miestni obyvatelia. „Všetky nehnuteľnosti, ktoré máme v ponuke pod
našou značkou, majú pripravenú
dokumentáciu, ktorá obsahuje doklady preukazujúce vlastníctvo,

ako aj všetky potrebné povolenia. Úzko spolupracujeme s právnymi kanceláriami, aby sme zabezpečili úspešnú transakciu,“ vysvetľuje Mančíková. Investovanie
v Chorvátsku je veľmi dobré rozhodnutie, pretože cena nehnuteľností v posledných troch rokoch
stúpala. Vila na prenájom v top lokalite je vhodná investícia. Na ilustráciu, Vilu Jardin, ktorá sa nachádza v prvej línii na Trogir riviere, predali českému klientovi
za 1 250 000 eur (4 800 eur/m2).
V roku 2018 kúpil Čech Vilu Seascape v letovisku Novi Vinodolski
za 915 000 eur.
Dosiaľ najdrahšiu nehnuteľnosť
v Chorvátsku predali slovenskému
klientovi za rekordnú sumu
8 115 000 eur (8 370 eur/m2).
„Pobočka Sotheby’s International

Realty v Splite sa tak predajom luxusnej vily Castello v oblasti Opatije koncom roku 2017 postarala
o najväčší obchod na chorvátskom
realitnom trhu za uplynulých päť
rokov,“ hovorí Ilona Mančíková.
V súčasnosti už rokujú so slovenskými klientmi o dvoch nehnuteľnostiach.
Slovenská pobočka Sotheby’s International Realty začala fungovať v Bratislave v decembri, zameriava sa na unikátne
vily a luxusné developerské rezidencie v Bratislave a okolí a zastúpi aj región Tatier, kde sa bude orientovať najmä na predaj
víkendových apartmánov a horských chát. Novinkou je možnosť kúpiť exkluzívne nehnuteľnosti v zahraničí z pohodlia bratislavskej kancelárie.
(MSA)
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Ružový diamant je
výnimočný prírodný úkaz
Diamanty už dlhodobo predstavujú výhodnú investíciu
finančných prostriedkov.
Podľa odborníkov si uchovávajú svoju hodnotu aj napriek
nepriaznivému ekonomickému
prostrediu. Medzi investormi
sú momentálne veľmi populárne ružové diamanty, ktoré
sú extrémne vzácne vzhľadom
na svoju ojedinelosť. Ich ceny rastú raketovým tempom,
o čom svedčí aktuálna situácia
na svetových burzách. Najväčšiu mieru zhodnotenia za
posledné obdobie vykazovali
ružové diamanty z kategórie
fancy vivid, čo sú diamanty,
ktoré majú najväčšiu možnú
koncentráciu uvedenej farby.
„Sýtosť a jas farieb je kľúčový prvok pri zhodnocovaní farebných diamantov. Čím má
diamant sýtejšiu farbu, tým je
vyššia aj jeho cena. I keď má
diamant jemnejšej farby dvojnásobne väčšiu hmotnosť, stráca na cene. V prípade ružových
diamantov je ich farba navyše veľmi vzácna. Iba za posledných desať rokov sa podľa FancyColorDiamond Indexu
zhodnotili až o 180 percent,“
vysvetľuje Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ ALO diamonds, ktorý ako prvý Slovák
obchodoval na burzách s diamantmi.
Ružové diamanty majú medzi sebou nového rekordmana.
Stal sa ním 19-karátový ružový
diamant s názvom The Pink Legacy, ktorý bol nedávno vydražený za vyše 40 miliónov eur.
Ide o rekordnú sumu predaja v prepočte za jeden karát tejto farby.

Donedávna stál na pomyselnom tróne najdrahších drahokamov sveta ružový diamant
s názvom The Pink Star vážiaci 59,6 karátu. Kupujúci zaň
v dražbe zaplatil neuveriteľných 71,2 milióna dolárov, čo
je v prepočte vyše 63 miliónov
eur. Drahokam vyťažila v roku 1999 v Juhoafrickej republike spoločnosť De Beers a neopracovaný vážil 132,5 karátu.
Brúsenie diamantu trvalo až 20
mesiacov, počas ktorých stratil
drahokam až 55 percent svojej
pôvodnej hmotnosti.
Do rodiny vzácnych ružových klenotov sa rozhodne zapísal aj 15,38-karátový
diamant Unique Pink, ktorý
vydražil ázijský kupec cez telefón v aukčnom dome Sotheby's v Ženeve za sumu 27,8 milióna eur. Išlo o diamant v tvare
hrušky, osadený do prsteňa.
Pretože prírodne ružové diamanty sú extrémne zriedkavé,
väčšina svetových klenotníkov
ich nemá vo svojej ponuke. Klenotníctvo ALO diamonds bolo
však prvé v rámci Česka a Slovenska, ktoré v roku 2016 oznámilo vsadenie ružového diamantu do šperku. „Bol to prsteň
s jednokarátovým diamantom
za štyri milióny českých korún,“ dodáva klenotník Alojz
Ryšavý.
(RED)
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Investícia
stvorená v mori
Kvalitné perly predstavujú iba päť percent
z celkového svetového objemu všetkých úlovkov. Investícia do nich sa preto oplatí, pri nákupe však oceníte pomoc odborníka. Hodnota
perál sa pri správnom výbere môže počas rokov mnohonásobne zvýšiť.
Ako sa rodí perla?
Na maloobchodnom trhu
sú k dispozícii najmä tzv.
kultivované perly pochádzajúce z chovov. Prírodná krása je však najvzácnejšia, a tak aj ceny
prírodných perál z roka
na rok rastú. Náhrdelník, ktorý v 90. rokoch
stál „iba“ 10 tisíc libier,
sa teraz predáva až za
desaťnásobok. „Investícia do správnych šperkov
je podobná investícii do
umeleckého diela,“ hovorí Alojz Ryšavý, klenotník
a majiteľ najväčšieho českého klenotníctva ALO diamonds.
Perly sú navyše obľúbeným darčekom pre ženy. Tie sa týmito symbolmi krásy, čistoty a plodnosti zdobili už pred viac
ako 100-tisíc rokmi.

Perlový skvost
Najvýznamnejším cenotvorným faktorom je, samozrejme,
veľkosť. Okrúhle perly sú hodnotnejšie, ale žiadané sú aj
skvosty nepravidelných tvarov. Dôležitý je tiež ich povrch –
čím sú hladšie, tým sú drahšie. Kupci ocenia aj vysoký lesk,
a tiež platí, že morské perly sú drahšie než sladkovodné.
„Veľkú investičnú hodnotu majú čisto prírodné perly. V roku
2005 bola La Regente, piata najväčšia prírodná perla na svete, vydražená za 1,8 milióna eur. Ak chcete uložiť peniaze do
perál, kúpte si ich v podobe prsteňa či náhrdelníka. Vaša investícia sa vám rozhodne zhodnotí,“ radí Alojz Ryšavý.
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