
Quo vadis, 
finančný sektor?

Pokles úrokov v bankách núti
k hľadaniu inej možnosti
zhodnotenia. ING BANK N.V.,
pobočka zahraničnej banky,
ktorá je aj obchodníkom
s cennými papiermi začala
distribuovať od 1.10.2003
otvorené ING Podielové fon-
dy. Sú založené v Luxem-
bursku, kde vďaka priaznivé-
mu daňovému režimu je ich
výnosový potenciál výrazne
vyšší. Investovať môžete v slo-
venských korunách, čoskoro
aj v USD a eurách. 
Investičné zvyklosti ľudí
u nás sú pomerne konzerva-
tívne, čo je zreteľné z grafu.
Kým v EÚ investujú do fondov
v priemere 12% financií, u nás
len 3%, a to aj napriek výhod-
nejšiemu zhodnoteniu a spra-
vidla rýchlejšiemu prístupu
k peniazom. 

Vývoj trhu otvorených po-
dielových fondov: 1. po za-
vedení eura významne vzras-
tie počet fondov spravova-
ných v zahraničí a distribuova-
ných na Slovensku, 2. štruk-
túra skupín fondov sa bude
približovať štruktúre v kraji-
nách západnej Európy, 3.
objem spravovaného majetku
vzrastie v súlade s európsky-
mi trendmi, 4. konkurenčnú
výhodu majú veľké finančné
skupiny (podľa Forbes je ING
13. najväčšou spoločnosťou
na svete), 5. dôležitá bude
kvalita služieb a výkonnosť
fondov. Aj Investícia v sloven-

ských korunách bude pre
domácich investorov výhod-
ná, pretože nemusia podstu-
povať kurzové riziko, s ktorým
sú zahraničné investície ob-
vykle spojené.

Investovať do ING
Prestížny ekonomický časo-
pis Fortune vyhodnotil ING na
1. mieste v oblasti životného
poistenia vo svete. Objem
spravovaného majetku je vyše
510 miliárd eúr (21 biliónov
Sk). Silná finančná skupina
ING je zárukou, že vložené
investície sú dostupné len pre
Vás a nikto iný sa k nim nedo-
stane. 
ING Slovenský fond peňaž-
ného trhu je pre konzervatív-
nejších investorov na bezpeč-
né zhodnotenie voľných fi-
nančných prostriedkov. Od-
porúčaný investičný horizont
je 1 až 2 roky. Vyznačuje sa

vysokou bezpečnosťou vkla-
dov a veľmi stabilným výno-
som, väčšinou nad výnosmi
z termínovaných vkladov
v komerčných bankách. Fond
investuje do vysoko kvalitných
a pevne určených nástrojov
finančného trhu. 
ING Slovenský dlhopisový
fond je vhodnejší pre investo-
rov so strednodobým záuj-
mom, ktorí rešpektujú riziko
krátkodobých výkyvov trhu.
Investuje do štátnych a podni-
kových dlhopisov. Vysoká po-
zornosť sa venuje ich kredit-
nej kvalite. Odporúčaný hori-
zont investovania je 3 až 5

rokov. Stabilný výnos je zväč-
ša vyšší, ako výnos z podielo-
vého fondu peňažného trhu
pri zachovaní dobrej úrovne
bezpečnosti investície.
Investor sa môže rozhodnúť
pre rôzne ING Fondy - peňaž-
ného trhu, dlhopisové fondy
a akciové fondy a zároveň
môže rozlíšiť aj geografické
preferencie, kde investuje.
Správcovská spoločnosť, kto-
rej zverí svoje financie, ich in-
vestuje na kapitálovom trhu.
Investor získava podiel na
všetkých aktívach príslušného
fondu.
Výnos závisí od vývoja na
finančných trhoch v ktorých
fond investuje. Vyšší očakáva-
ný zisk je sprevádzaný aj vyš-
šou mierou rizika, keďže do-
terajší výnos nie je zárukou
budúcich výnosov. 

Správa fondov 
na vysokej úrovni

„Využívame predovšetkým ob-
chodnú sieť finančných po-
radcov životnej poisťovne ING
na Slovensku”, uviedol výkon-
ný riaditeľ retailových finanč-
ných služieb a člen Výkonnej
rady ING v ČR a SR Tomáš
Nidetzký a dodal: „Sloven-
ským klientom prinášame vý-
hody silnej medzinárodnej
skupiny, nízke transakčné
a administratívne poplatky,
širokú diverzifikáciu pre zníže-
nie rizika a rovnovážnu inves-
tičnú politiku.” 
Správcovská spoločnosť
(napr. ING International SICAV)
zakladá podielové fondy,
spravuje finančné prostriedky
investorov a snaží sa o ich
zhodnotenie. Investuje ich
v súlade s investičnou straté-
giou daného podielového
fondu do portfólia majetko-
vých hodnôt, prevažne do
cenných papierov. Pre správu
finančných prostriedkov môže
použiť aj externé spoločnosti. 
Správcom fondov v prípade

ING Podielových fondov je
ING Investment Manage-
ment. Korunové ING Fondy
spravuje ING Investment
Management ČR a devízové
ING Fondy budú spravovať
ostatné spoločnosti ING
Investment Management po
celom svete, ktoré majú štyri
hlavné centrály – v Haagu
(Holandsko), Bruseli (Belgic-
ko), Hong Kongu (Čína)
a v Atlante (USA). Tie sú zod-
povedné za koordináciu akti-
vít špecialistov vo viac než 25
krajinách.
Distribútor sprostredkováva-
júci všetky operácie s cenný-
mi papiermi medzi investorom
a investičnou spoločnosťou
je ING Banka. „Ponúkame
vysokú efektívnosť, flexibilita
a vďaka nízkemu vstupnému
vkladu dostupnosť atraktív-
nych cenných papierov pre
každého. To s daňovým zvý-
hodnením pre fyzické osoby
dáva základ pre úspešný
rozvoj ING fondov na Slo-
vensku”, zhrnul Tomáš
Nidetzký.
Nákup podielových fondov
po podpise zmluvy s ING
je jednoduchý. Stačí poslať
finančné prostriedky na ban-
kový účet vybraného fondu.
Netreba nič viac vypisovať,
podielové fondy sa nakúpia
automaticky. Najnovšie ban-
kové služby umožňujú inves-
tovať aj z domu. Minimálna
investícia už od 5000 Sk,
daňové zvýhodnenie a nízke
poplatky za správu sú nepre-
hliadnuteľné výhody investo-
vania do otvorených podielo-
vých fondov ING. 

Viac o ING podielových
fondoch: www.mying.sk a
ING Kontaktné centrum
0850 111 464.
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