INFORMÁCIE O RIZIKÁCH
Obchodujete na kapitálovom trhu, ktorý je charakteristický pomerne vysokým rizikom, v
závislosti na investičnej stratégii, alebo voľbe podkladového aktíva. Každá investícia na
kapitálovom trhu môže viesť k ziskom, ale i k stratám!

Všeobecné obchodné podmienky Obchodníka zverejnené na stránke Obchodníka
podrobne popisujú formy rizík a povahu jednotlivých cenných papierov.

Garantovaný výnos, alebo záruku, že investícia nebude stratová, môžu poskytnúť len
produkty, ktoré to majú v zmluve jednoznačne uvedené spolu so spôsobom a mierou
garancie.

Vo všeobecnosti je veľmi dôležité, aby si každý investor uvedomil základný vzťah rizika a
výnosu, kde platí, čím vyšší výnos, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny, a tým
vyššie riziko a naopak.

Investície do akcií prinášajú so sebou zvýšené riziko. Každý investor si musí byť vedomý,
že existuje teoretická možnosť, že príde o 100% svojich investovaných prostriedkov.
Nedávny príklad americkej spoločnosti General Motors, Inc. je toho reálnym príkladom,
keď niekdajší svetový líder vo výrobe áut zbankrotoval a jeho akcie klesli na nulu. Napriek
tomu, že vhodnou diverzifikáciou portfólia a starostlivým výberom akcií takmer s určitosťou
predídete poklesu vašej investície na dno, v prípade, že budete aspoň z časti potrebovať
Vaše finančné prostriedky k iným účelom, resp. nie ste ochotný akceptovať riziko straty,
nie je pre Vás nákup akcií vhodný. V takom prípade by pre Vás mohli byť vhodnejšie
konzervatívnejšie formy investovania, ako dlhopisy, či obchodovateľné podielové fondy,
naviazané na vývoj širších indexov, sektorov, či regiónov.

Váš investičný horizont je rovnako dôležitý faktor na posúdenie únosnosti Vášho rizika. Pri
kratšom investičnom horizonte totiž hrozí riziko, že vplyvom krátkodobých turbulencií na
kapitálových trhoch, môže byť výnos horší. Naopak pri investičnom horizonte nad 5 rokov
by mohol byť Váš výnos okolo dlhodobého priemeru 10% p.a..

V testoch, ktoré Vám ako finančný agent predkladáme sa ďalej skúma aj únosnosť rizík
klienta. Únosnosť rizík spočíva v schopnosti klienta znášať stratu vyplývajúcu zo straty z
investovania. Investovanie do akcií je napríklad vhodné iba pre klientov, ktorí neinvestujú
väčšinu svojho majetku, nespôsobí to klientom výrazné zníženie životného štandardu a
zároveň nebudú pociťovať obavy z častých výkyvov na burze. Ak máte pocit, že nespĺňate
jedno z uvedených kritérií, mali by ste uvažovať nad konzervatívnejšími spôsobmi
investovania.

Znalosti a skúsenosti klientov tiež výraznou mierou prispievajú k miere rizika, ktorú by ste
si ako klient mal dovoliť. V prípade, že máte nejasnosti v typoch a povahe ponúkaných
finančných nástrojov, ako aj k riziku, ktoré s nástrojmi súvisia, požiadajte konzultanta
samostatného finančného agenta, aby Vám potrebné informácie poskytol. Rovnako
môžete získať informácie v spomínanom materiály Všeobecné obchodné podmienky a
ďalšie, ktoré sú zverejnené na web stránke Obchodníka.

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je vznik práv a
záväzkov s ktorými je spojené finančné plnenie a ich porušením vzniká dotknutej strane
nárok aj na možné uloženie finančnej sankcie okrem následkov spojených so zánikom
zmluvy.

