ZHODNOŤTE SVÉ ÚSPORY
EFEKTIVNĚ A JEDNODUŠE

V ČEM JE FINAX LEPŠÍ NEŽ PODÍLOVÉ FONDY?
Pasivní investování

Orientace na ﬁnanční cíle klienta

Vyšší výnosy

Jednoduchost

Minimalizace rizika

Vysoká ﬂexibilita

Nulové daně

Transparentnost

Online řešení

Moderní produkt 21. století

CO JE FINAX
INTELIGENTNÍ
INVESTOVÁNÍ?

Finax Inteligentní Investování je investování do akcií a dluhopisů nejúspěšnějších
světových firem přes indexové fondy ETF (fondy obchodované na burze). ETF jsou
levnější variantou podílových fondů přesně kopírující světové akciové a dluhopisové
indexy.
Finax nabízí 11 strategií s různým poměrem akcií a dluhopisů, a tedy s různou mírou
rizika. Výběr konkrétní strategie je automatizovaný podle vašeho rizikového profilu,
vašich zkušeností a znalostí a stanoveného finančního cíle. Portfolia jsou
složená z 6 akciových a 4 dluhopisových indexů. Na strategiích se aplikuje vlastní
automatizovaný rebalancing.

„Nízkonákladové indexové fondy jsou nejlepším
způsobem zhodnocování majetku.“
Warren Buffett

PROČ PASIVNÍ
INVESTOVÁNÍ
A NE AKTIVNÍ?

Pasivní investování je nejideálnější způsob investování pro drobné investory.
Dlouhodobě to tvrdí nejen jeden z nejbohatších mužů planety a nejlegendárnější
investor Warren Buffett, ale potvrzují to i četné studie,
jejichž autoři získali Nobelovy ceny za ekonomii.
Pasivní investování představuje investici do celého trhu a kopíruje jeho přesné
složení. Odstraňuje největší nepřátele investování - lidskou psychiku a emoce.
Tento fakt potvrzují i samotná čísla. Až 98% aktivně spravovaných globálních
podílových fondů v Evropě dlouhodobě výkonností neporazí indexy.
Důvodem horší výkonnosti jsou právě chybná rozhodnutí manažerů fondů a vyšší
poplatky oproti pasivním formám investování, jako jsou indexové fondy ETF.

Jak dosahuje Finax
vyššího výnosu oproti
podílovým fondům?

6,60%

Finax

+0,48%

Lidský faktor

+0,95%

Nižší poplatky

+0,47%

Automatizovaný
rebalancing

4,70%

Akciové podílové
fondy

Porovnání p.a. výkonnosti za 5 let k 30. červenu 2019 Finax Inteligentní investování 100% akcie a průměrné výkonnosti 5 nejprodávanějších akciových podílových fondů (ERSTE
AM - TOP STOCKS - reinvestiční/retail, Conseq Active Invest Dynamický, AXA Selection Global Equity, Generali Fond globálních značek, ČSOB Akciový dividendových firem).

JAK ROZUMNĚ INVESTOVAT?
Dosažení tržních výnosů je pro individuálního
investora nejlepším možným zhodnocením
investice.

VYŠŠÍ VÝNOSY
FINAXU

ETF jsou ztělesněním pasivního investování
a jsou nejideálnějším prostředkem investování
do akciového a dluhopisového trhu.

Zhodnocení vybraných strategií Finax za posledních 15 let (p.a.)
Strategie

3 roky

5 let

10 let

15 let

100% akcie
0% dluhopisy

5,74%

6,60%

11,50%

5,85%

70% akcie
30% dluhopisy

3,29%

4,43%

9,05%

4,77%

50% akcie
50% dluhopisy

1,25%

2,88%

7,15%

3,93%

30% akcie
70% dluhopisy

-0,60%

1,23%

4,86%

2,63%

Zdroj: Vývoj investice odpovídá skutečnému vývoji 6 akciových a 4 dluhopisových fondů ETF, které tvoří portfolio, od jejich založení. Historie před založením
ETF je simulovaná na základě vývoje jejich podkladových indexů, upravená o skutečně dosahovanou tracking difference ETF fondů vůči jejich benchmarkům
od jejich vzniku, která může být pozitivní i negativní. Období, během kterého neexistovaly ani podkladové indexy ETF fondů, je vývoj simulovaný obdobnými indexy
upravenými o tracking difference ETF. Příklad historického vývoje počítá s poplatkem Finaxu 1% p.a. + DPH účtovaným na měsíční bázi a stejně započítává způsob
rebalancingu, který je vlastním know-how společnosti Finax o.c.p., a.s. Data představují stav k 30. červnu 2019.

CO JE REBALANCING?

Složení investice se v čase mění a odchyluje
od původního nastavení. Některé investice
rostou rychleji a získávají v portfoliu větší
podíl. Váha jiných naopak klesá pod původní
úroveň. Proto je třeba čas od času složení
investic upravit. Díky tomu si portfolio
zachovává správně nastavené riziko.
Využíváme vlastní způsob rebalancingu
portfolií. Know-how bylo vyvinuto na základě
dlouhodobého výzkumu s cílem zvýšit výnos
a snížit riziko portfolií.

58%
50% 50%
42%

Akcie
Akcie

Dluhopisy
Dlhopisy

Porovnání vývoje portfolia s rebalancingem a bez

PROČ FINAX
REBALANCING?
zachovává riziko investice
zvyšuje výnosy (+ 0,4% ročně)
je plně automatizovaný
bez vzniku daňové povinnosti
snižuje riziko portfolií:
• nižší volatilita
• menší drawdown (pokles)
60 / 40 s rebalancingem

60 / 40 bez rebalancingu

Graf vývoje investice 10 000 € do portfolia Finax 60% akcie / 40% dluhopisy s rebalancingem a bez rebalancingu za posledních 20 let

• kratší doba zotavení

PROČ S FINAXEM
NEPLATÍTE DANĚ
Z VÝNOSŮ?

Při investování využíváme dostupné daňové nástroje tak, aby klient neplatil žádné
daně. Naše inteligentní portfolia spravujeme s přihlédnutím na 3letý časový test tak,
aby při investování nevznikala daňová povinnost.
Příjmy z ETF, které tvoří portfolia Finax, jsou od daně osvobozené.

DAŇOVÉ NÁSTROJE
3letý časový test
Pokud držíte cenné papíry
obchodované na burze alespoň
tři roky, výnosy z nich jsou od daně
osvobozeny. Naše portfolia jsou
složeny z ETF, které do této kategorie
spadají. Portfolia řídíme bez vzniku
daňové povinnosti.

Nezdanitelné minimum
100 000 Kč
Toto osvobození využíváme
při předčasném výběru a ukončení
investování, zejména při pravidelných
investicích. Pokud Váš roční úhrnný
příjem z investování nepřesáhne
100 000 Kč, tento příjem
je osvobozen od daně.

Dostupné podklady
Po přihlášení do Vašeho účtu
v sekci ‘Aktivity’ máte k dispozici
vždy všechny výpisy včetně přehledu
transakcí a poplatků, za účelem
umožnění Vašeho přehledu a
usnadnění orientace v podkladech
pro přípravu Vašeho daňového
přiznání.

„Nejnepochopitelnější věc na světě je daň z příjmu.“
Albert Einstein

RIZIKO INVESTICE
MINIMALIZUJEME
RŮZNÝMI NÁSTROJI
Správně nastavené portfolio je základem řízení rizika
a úspěšného investování.

60 40
Akcie

Dluhopisy

Složení investice je automatizovaně přizpůsobené vašim
finančním cílům, možnostem a rizikovému profilu.
Pokud jste konzervativní nebo máte krátkodobý cíl,
budete více investovat do dluhopisů, a naopak,
pokud jste dynamičtější nebo máte dlouhodobé cíle,
větší část portfolia budou tvořit akciové ETF.

RENOMOVANÍ SPRÁVCI

BlackRock je největším
správcem peněz na světě.
Majetek pod správou
přesahuje 125 bilionů korun.
Je i největším správcem ETF.

State Street je světovou
trojkou ve správě ETF,
světovou jedničkou v úschově
majetku a 2. nejstarší finanční
institucí v USA.

Vaše peníze investujeme do indexových ETF fondů
spravovaných největšími finančními institucemi na světě.

Deutsche Bank je největší
německá banka a evropská
dvojka v řízení indexových
fondů ETF.

UBS je největší švýcarská
banka a ikona švýcarského
bankovnictví. Majetek
pod správou je na úrovni
16,25 biliard korun.

DIVERZIFIKACE

Rozložení rizika je klíčové
Diverzifikací čili rozložením investice mezi větší počet menších investic
snižujeme riziko selhání jedné investice.

S Finax Inteligentním investováním:
investujete do největších a nejúspěšnějších firem světa,

se podílíte na investování ve všech odvětvích ekonomiky,

vlastníte více než 6 000 akcií a 4 000 dluhopisů,

investujete do akcií firem ze 42 zemí a do dluhopisů z více
než 90 zemí.

získáváte tuto diverzifikaci již od 500 Kč měsíčně,

ZŮSTÁVÁ TRŽNÍ
RIZIKO

Tržní riziko vždy eliminoval čas. Čas je největší přítel investic.
Zbývajícím rizikem pasivního investování je tržní riziko. Lidská společnost jde
neustále kupředu, inovuje a vyvíjí se, díky čemuž postupuje i ekonomika. Každá krize
byla dosud vždy překonána.
Prodlužující se investiční horizont snižuje tržní riziko investice.

Internetová
bublina
5 let

5 měsíců

2000 - 2006

Finanční krize
4 roky

4 měsíce

2007 - 2012

80% akcie
20% dluhopisy

Prvořadá je pro nás bezpečnost kapitálu a informací
•

Majetek klientů je striktně oddělen od majetku
obchodníka.

•

Prostředky přijímáme a odesíláme pouze z/na bankovní
účet klienta.

•

Jsme regulovaný subjekt pod dohledem Národní banky
Slovenska.

•

Používáme nejmodernější technologie na kryptování dat.

•

Jsme součástí systému na ochranu vkladů Garančního
fondu investic.

•

Majetek klientů držíme v České spořitelně a Barclays.

•

•

Jsme členem Asociace obchodníků s cennými papíry.

Finax Inteligentní Investování splňuje nejpřísnější standardy
regulace MiFID II.

CELÝ INVESTIČNÍ
PROCES ONLINE

Finax nabízí komplexní službu Inteligentního Investování celou online od vstupní
analýzy, stanovení finančních cílů, registrace investora, otevření účtu, výběru portfolia
přes sledování vývoje investice, změny nastavení účtu, změny cílů a portfolií až
po ukončení investice.

Jsme osobní

Jsme moderní

Jmenuji se Rado Kasík a dnes
Vám pomohu s registrací.

Jsme přehlední

SNADNÁ REGISTRACE

1. Analýza vaší situace, vašich cílů a zkušeností
•
•

Stanovení finančního cíle (cíl investování, cílová částka, horizont).
Určení vašeho rizikového profilu (vztah k riziku, znalosti a zkušenosti).

2. Finanční plán šitý na míru
•
•

Portfolio nastavíme každému klientovi individuálně s optimálním rizikem.
Ukážeme vám, jak by se měla vaše investice v budoucnu vyvíjet, a budeme
sledovat, zda směřujete k naplnění vašich cílů.

3. Dlouhodobá péče
•
•
•

Vývoj investic a účtu plně online.
Sledování naplňování cíle a poradenství.
Automatizovaný rebalancing bez vzniku daňové povinnosti.

CÍLOVĚ ORIENTOVANÉ INVESTOVÁNÍ
S Finaxem investujete na dosažení vašich
investičních cílů:

Co v praxi znamená investovat s cílem?
Například při spoření na důchod vám na základě vašeho
věku, příjmu a míry rizika poradíme, kolik byste si měli
měsíčně odkládat na váš důchod.

zajištění důchodu,
spoření pro děti,
splacení hypotéky,
vytvoření finanční rezervy,
vysněná dovolená, koupě auta,
budování majetku,

Cílem je, abyste později mohli z vašich úspor čerpat
měsíčně polovinu vašeho současného příjmu.
Na důchod můžete spořit buď jednorázovými vklady
nebo v pravidelných měsíčních platbách.

jakýkoliv vlastní finanční cíl.

„Pokud zůstanete jen při malé matematice,
vyděláte jen malé peníze.“
Snoop Dogg

ZMĚNILA SE VÁM ŽIVOTNÍ SITUACE?
Finax myslel na všechno. S námi můžete kdykoliv pohodlně online:
zvolit nový finanční cíl,
ukončit investici a vybrat prostředky,

změnit nastavení investice (složení portfolia,
rizikový profil, cílovou částku, výši investice,
investiční horizont).

NECHÁVÁME SI PORADIT OD NEJLEPŠÍCH
Dominik Hrbatý

Tenista a motivační kouč
Jen málo lidí ví, že Domino vydělal
dobrými investicemi více peněz
než tenisem. Domino nám bude radit
v otázkách uživatelského komfortu
a potřeb velkých klientů.

Ivan Šramko
Předseda rady pro rozpočtovou
zodpovědnost
Jako bývalý guvernér Národní banky
Slovenska se zasloužil o plynulý přechod
koruny na euro. Dnes nastavuje zrcadlo
vládě při správě veřejných financí. Ivan
nám bude radit v makroekonomických
výhledech.

Tomáš Virdzek

Richard Fetyko

Tomáš pracuje ve Výzkumném
a inovačním centru na Ekonomické
fakultě Univerzity Mateja Bela.
Ve výzkumu se zaměřuje na spoření
a investování.Tomáš nám bude radit
při nastavení spořících schémat.

Po 14 letech strávených na Wall Street
se Rišo v rámci programu LEAF vrátil
na Slovensko. Dnes spravuje největší
soukromý hedge fond na Slovensku.
Rišo nám bude radit zejména v otázkách
rizika.

Univerzita Mateja Bela

Senior portfolio manažer

POPLATKY

Vstupní poplatek

Poplatek za správu

1% + DPH (pravidelné vklady)

1% p.a. + DPH

• žádné skryté poplatky

• žádné poplatky za vedení účtu

• žádné transakční poplatky

• žádné poplatky za úschovu

• žádné poplatky za výkonnost

• žádné výstupní poplatky

„Ušetřený cent je vydělaný cent.“
Benjamin Franklin

CHCEME ZMĚNIT
POHLED ČECHŮ
NA INVESTICE

Poslání Finaxu je zpřístupnit a rozšířit inteligentní investice do každé
domácnosti ve střední Evropě. Chceme zvýšit ﬁnanční gramotnost
obyvatel, naučit je pár základních pravidel, jak správně investovat,
jak zvýšit příjmy z úspor, ﬁnančně plánovat a neplatit daně tam,
kde nemusí.
Chceme změnit pohled lidí na investice. Chceme jim dokázat, že investování je
jednoduchý proces, že je to cesta, která přináší ovoce a která by se měla stát
nedílnou součástí jejich života.

Zvolili jsme univerzální investiční přístup
aplikovatelný na každého z vás.
Paradoxně právě tento přístup přináší dlouhodobě nejvyšší výnosy.

JAK INVESTOVAT
S FINAXEM?
Jednoduše prostřednictvím stránky
www.ﬁnax.eu, kde vyplníte dotazník

o navrhované investici a své osobní údaje.

Juraj Hrbatý a Radoslav Kasík
zakladatelé Finaxu

Automatizovaný systém vybere nejvhodnější
portfolio pro vás.
Smlouvu uzavřete online.
Následně stačí zaslat prostředky nebo
nastavit trvalý příkaz pro pravidelnou investici
z vašeho bankovního účtu.
Sledujte vývoj investice na www.ﬁnax.eu.
Všechny úpravy investice jako změna cílové
částky, alokace, výška investice, investičního
horizontu, ale i ukončení investice provedete
na naší stránce online.

Kontakt
Finax, o.c.p., a.s.
Business Centrum ROSUM
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

+420 245 501 654
www.ﬁnax.eu
klient@ﬁnax.sk

