Portfolio služeb
Úspěch, spolehlivost a kontinuita
... již více než 15 let

Najdete nás na

www.moventum.lu

Nezávislá cesta
k dosažení vašich cílů
Povaha vaší investice musí vždy odpovídat vašim
cílům. Každý investor má pro svou investici jiné
cíle i předpoklady. Váš finanční poradce analyzuje
společně s vámi vaši situaci a pomůže vám najít
individuální řešení. Portfoliové služby založené na
fondech Moventum vám nabízejí ideální podmínky
pro efektivní a trvale udržitelné dosažení vašeho
cíle. V této brožuře vám od základů vysvětlíme, co
všechno byste měli při investování zvážit.

Každá forma investování má své specifické rysy
Jako investor máte zpravidla na výběr mezi různými
formami investování, patří mezi ně například
hotovost, dluhopisy, nemovitosti nebo akcie.
Investiční fondy obvykle investují svůj kapitál
do jedné z těchto kategorií, často také do jejich
vzájemné kombinace. Je důležité vědět, že každá
z těchto investičních forem má své vlastní riziko i
profil výnosnosti. Následující obrázek to znázorňuje
velmi jasně:

Zvládat šance i rizika
Čím delší čas určený investicím pro dosažení
vašich cílů, například pro vybudování přiměřeného
zajištění na stáří, si stanovíte, tím nižší bude dopad
krátkodobých výkyvů na trhu.

Formy investování

Hotovost

Dluhopisy

Nemovitosti

Akcie

Bezpečné, likvidní
investice, pravidelné
výplaty úroků

Cenné papíry, jejichž
emitent se zaváže k
výplatě úroků – jako
protiplnění za kapitál, který mu investor
zapůjčí

Kombinace různých
rezidenčních a komerčních nemovitostí, například hotelů,
kancelářských či
výrobních komplexů

Podíly na společnostech, cena za
podíl (=cena akcie)
je závislá na hospodářském vývoji dané
společnosti (nepeněžní aktivum)

Riziko

nízké

nízké – střední

střední – vysoké

vysoké

Možná
výnosnost

nízká

nízká - střední

střední – vysoká

vysoká

krátkodobý

3 roky

5–10 let

> 10 let

Doporučený minimální investiční
horizont
zdroj:vlastní vizualizace
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Riziko
Součástí každodenního života je přijímání nejrůznějších rizik. Člověk podstupuje rizika, protože pro
něj představují šance. Stejné je to u investování.
Krátkodobé výkyvy hodnot mohou zvýšit riziko
ztráty vložené investice – na druhou stranu zpravidla zvyšují výsledné výnosy.
Dlouhodobý potenciál slibných investičních
forem
Dokonce ani pro investory s nízkou ochotou přijímání rizik nemusí být údajně bezpečné formy investování, jakými jsou například kapitálové investice s pevným úrokem, jediným řešením.

Největší riziko pro velké cíle:
příliš malé kroky
Investice s pevným výnosem nebo zajištěné produkty s garantovanou výplatou skýtají jistotu, protože
slibují předvídatelnou výnosnost vloženého kapitálu.
Nicméně: Poměřováno cíli, na základě kterých chce
investor utvářet svůj život či kapitálovými potřebami
pro zajištění bezstarostného stáří, však produkty s
pevným úročením i produkty pro zajištění příjmu v
důchodovém věku v sobě často také skrývají riziko:
jejich výnosy nestačí k včasnému vytvoření dostatečného kapitálu. V dlouhodobém horizontu se tak investoři výnosům z atraktivních tříd aktiv, jakými jsou
akcie, nemohou zcela vyhýbat.

Stupnice rizik a výnosnosti různých investičních tříd

Výzvou je tedy pro ně profesionální řešení přirozených výkyvů na finančních trzích.

Potenciální zisk | Riziko / Volatilita
NÍZKÉ

VYSOKÉ

Hotovost | Dluhopisy | Nemovitosti | Akcie
zdroj: vlastní vizualizace
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Nastolení rovnováhy mezi
příležitostmi a riziky
Inflace
Mnoho investičních forem slibuje stabilní nekolísavý výkon investovaného kapitálu. Po odečtení inflace jsou však dosažené kapitálové zisky často zklamáním.

Účinky inflace by se měly zvažovat v každé investici:
Nedochází-li k adekvátnímu růstu vloženého
kapitálu, mohou rostoucí ceny hodnotu investice
poměrně výraznou měrou snižovat. Výnosy by se
proto měly vždy pokud možno výrazně pohybovat
nad mírou inflace.

Vývoj aktiv v závislosti na skutečném výnosu: 10 let spolkového dluhopisu*
reálný výnos

120

+15 %

Inflace 0 %

-2 %

Inflace 2 %

100

Inflace 4 %
80

-17 %

Inflace 6 %
-30 %

60

2012

2014

2016

2018

2020

zdroj: Bloomberg / * 10-letý výnos = 1,8 %. Stav: prosinec 2012

Investiční profil
Váš finanční poradce vám nabídne řešení šité na míru vašemu individuálnímu investičnímu
profilu
• Ať už se jedná o budování nebo zachování majetku - ve společnosti Moventum se společně s vaším
poradcem rozhodnete, který investiční profil vám bude nejlépe vyhovovat.
• Zvolený investiční profil je nejdůležitějším základem pro správu vašeho portfolia.
• Jak třídy aktiv, tak jednotlivé fondy se poté na čtvrtletní bázi vyhodnocují a zvolený investiční profil se
popřípadě upravuje.
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Snižování rizika diverzifikací
I po odečtení míry inflace může investice generovat vysoké výnosy. Sledování výkonnosti investic v
minulosti není spolehlivým vodítkem pro budoucí
výnosy.

Existuje celá řada různých kritérií, která lze použít k
diverzifikaci investic, například:
• třídy aktiv,
• regiony,
• odvětví,
• strategie atd.

Smysluplnějším přístupem je rozložení vloženého
kapitálu, a to zejména pokud jsou finanční trhy vystaveny vysoké volatilitě. Takzvaná diverzifikace je
jedním z nejúčinnějších způsobů, jak dosáhnout
dobrých výnosů při přijatelném riziku. Diverzifikace
zvyšuje pro investory příležitost těžit z růstu trhu,
jehož vývoj je pozitivní - a vyvážit tak vliv negativních trendů na jiných trzích.

Níže uvedený graf ukazuje, že profil rizika a výnosnosti různých složených portfolií je velmi odlišný.
Neobsahuje-li portfolio podíl akcií, je výnosový potenciál poměrně nízký. Čím více v portfoliu podíl akcií roste, tím vyšší je potenciální výnos; tato portfolia jsou však rovněž vystavena vyšším rizikům.

Teoretický model: profil riziko/ výnosnost podle moderní teorie portfolií

Rendita

80 % akcie
20 % dluhopisy

100 % akcie
0 % dluhopisy

50 % akcie
50 % dluhopisy
20 % akcie
80 % dluhopisy
0 % akcie
100 % dluhopisy
Riziko

zdroj: Moderní teorie portfolií podle Harryho
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Mít investici na paměti jako celek
Investiční trhy mění svou relativní atraktivitu
často a zásadním způsobem
Moventum prověřuje v pravidelných intervalech
rozdělení investovaného kapitálu mezi různé třídy
aktiv. Tato alokace aktiv do jejich základních tříd,
jakými jsou akcie nebo dluhopisy, podle trhů zemí
nebo podle odvětví, významně ovlivňuje výsledek
vaší investice. Mezinárodní studie potvrzují:

Až 90 % návratnosti investice je dáno alokací aktiv
- alokace aktiv portfoliových služeb Moventum se
proto reviduje a upravuje čtvrtletně.
Rozhodnete-li se pro správu portfolia založeného
na fondech prostřednictvím společnosti Moventum, zvolíte skvěle diverzifikovanou investici s profesionálním procesem investování.

Proces investování Moventum

Globální, strategická a
taktická alokace aktiv
prováděná mezinárodními
investičními experty

Výběr fondů na základě
nezávislého průzkumu
z univerza s více než 9 000
fondy

Sledování tříd aktiv
a jejich kontinuální
kontrola

Celý profesionální investiční proces portfoliových
služeb probíhá v rámci pravidelných cyklů.

Čtvrtletní realokace
Přizpůsobování
portfólií aktuálnímu
vývoji trhů
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Čtvrletní
rebalancování
Vyvažování poměru mezi
výnosností a mírou rizik

Sledování
vývoje fondů
za účelem kontinuální
kontoly vedení fondů

Proces z hlediska časového průběhu
Předpokládané rozdělení

50%
dluhopisy

50%
akcie

Před vyhodnocením vyváženosti

40%
dluhopisy

Jasné výhody pro vás jakožto investora
• Nezávislí, mezinárodně uznávaní investiční odborníci pro vás analyzují a oceňují třídy aktiv, výzkum fondů, hodnocení fondů a jejich výběr.
• Pro vás je přínosem využívání různých strategií
portfolia, které přesně odpovídají vašemu investičnímu profilu.
• Váš výběr fondů se čtvrtletně upravuje podle aktuálního vývoje a tříd aktiv a automaticky se přizpůsobuje vašemu osobnímu investičnímu profilu
(strategické přerozdělování a opětovné vyvažování).
• Podrobné reporty o vašem portfoliu a vývoji na
trzích vás jako investora pravidelně informují o
stavu vaší investice.

60%
akcie

Proces vyvažování

40%
dluhopisy
dluhopisy
+10%

60%
akcie

-10%
akcie

Po úpravě portfolia

50%
dluhopisy

50%
akcie
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Váš spolehlivý partner
Kdo je Moventum?
je lucemburská fondová platforma a společnost
nabízející služby pro nezávislé finanční poradce a
majetkové správce. Podnik, aktivní v České republice
od roku 2005, nabízí poskytovatelům finančních
služeb podporu ve všech oblastech týkajících se
finančního poradenství a zprostředkování. Jelikož
je Moventum zcela nezávislé na poskytovatelích
produktů, mohou finanční experti poskytovat svým
klientům zcela nestranné poradenství bez střetu
zájmů a finanční příkazy klientů realizovat rychle
a přímou cestou. Podporou je jim přitom snadný
přístup k několika tisícům investičních fondů.
Právní forma společnosti Moventum
Moventum je komanditní společnost na akcie
podle lucemburského práva a podléhá lucemburskému bankovnímu dohledu CSSF, lucemburskému ekvivalentu České národní banky (ČNB).
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CSSF jí také udělil licenci pro správu investic a
prodej investičních fondů.
Vaše vklady jsou tedy v Moventu chráněny. Všechna
aktiva, bez ohledu na zvolený typ účtu, jsou vedena
odděleně od aktiv společnosti a vykazována jako
samostatná aktiva.
Naše depozitní banka je členem Lucemburského
fondu pojištění vkladů, Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL). Moventum je členem
lucemburského svazu pro kompenzace investorů,
Système d`indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL).

Seznamte se s našimi měřítky a přednostmi
Přehled nejdůležitějších principů
• Nejlepší vyhlídky na úspěch se nabízejí při dlouhodobém investování do akcií: případné výkyvy
trhu je možné časem kompenzovat.
• Se stoupajícím rizikem se zvyšují šance na výnos.
Stejně jako v každodenním životě platí, že je zapotřebí oboje navzájem vyvážit a jednat na základě
vlastního individuálního profilu investora.
• Rizika lze selektivně řídit: Diverzifikací kapitálu
podle různých kritérií je možné očekávání výnosnosti zvýšit, aniž by se navyšovala rizika.
• Ve společnosti Moventum je složení portfolia a
jeho diverzifikace v rukou odborníků. Cílem je přitom optimalizovat poměr výnosů a vůči rizikům.
• Zkušenost ukázala, že délka držení investice je
důležitější než její načasování a že se vyplatí turbulentní fáze trhu přečkat.
Finanční centrum v Lucembursku:
kompetence pro investiční fondy
Společnost Moventum se úmyslně rozhodla pro
umístění do Lucemburska. Po USA je totiž Lucembursko největším kompetenčním centrem pro investiční fondy na světě.
Velkovévodství vždy kladlo velký důraz na ochranu
investorů a má přísné právní předpisy, které zabraňují praní špinavých peněz. Jeho zkušený bankovní
dohled (CSSF) dohlíží na ochranu vkladů, stabilitu finančních institucí a finančních trhů ale i dodržování
zákonných ustanovení.

foto důkaz:
© wavebreakmediamicro-fotolia.com/
© burstfire-fotolia.com (s.1)
© baranq-fotolia.com (s.3)
© martins vanags-fotolia.com (s.5)
© team uwe nölke (s.6)
© goodluz-fotolia.com (s.8)
© bildgigant-fotolia.com (s.10)
Moventum a.s. 20190828CZ

Jaký zvláštní užitek z toho budu mít?
Abyste mohli profitovat z výhod profesionální správy majetku, je obvykle třeba investovat vyšší částky.
Váš finanční poradce vám však dokáže nabídnout
atraktivní řešení již od částky 50 eur:

• Profesionální průběh investice řízený týmem ex-

•
•
•

pertů, s pravidelnou úpravou vašeho portfolia
zastřešovacího fondu podle aktuálních poměrů
na trhu
Žádné poplatky za vedení účtu / za transakce*
Další platby, plány spoření a výplat kdykoliv na
přání
Každoroční zpráva o stavu portfolia (výpis)

Další výhody pro vás
• Průběh investice – jasně strukturovaný, úspěšný proces investice bez „měkkých“ faktorů a bez
rizika, že rozhodne jedna osoba – vždy se jedná
o týmové rozhodnutí.
• Re-alokace – jednou za čtvrt roku dochází k přizpůsobení struktury portfolia aktuálnímu stavu
na trzích a k realizaci výsledků třídenní nezávislé
investiční konference Moventum (na úrovni investičních kategorií a fondů).
• Proces výběru fondů – proces výběru fondů je
nezávislý na produktech a jejich poskytovatelích,
slouží k obsazení jednotlivých investičních tříd
fondy, což provádí externí společnost pro analýzu fondů FondsConsult Research AG z Mnichova
s prvotřídními referencemi.
• Re-balancing – automatický, kvartální re-balancing portfolia zastřešovacího fondu Moventum
přizpůsobuje váš osobní profil rizika/výnosu.

* Platí jen při držení podílů zastřešovacího fondu Moventum Plus Aktiv zákazníkem.
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Finanční centrum v Lucembursku
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Slovník
Akcie
Při nákupu akcie získává investor malou část dané
společnosti. Vývoj hodnoty akcie závisí ze 100 % na
ekonomickém vývoji příslušné společnosti.
Třídy aktiv
Třídy aktiv je rozdělení kapitálového trhu do různých tříd popřípadě investičních segmentů. Hlavními třídami aktiv jsou akcie, dluhopisy (cenné papíry
s pevným výnosem), nemovitosti, likvidní aktiva a
komodity (např. ropa, zlato).
Dluhopisy
Dluhopisy neboli obligace jsou tzv. dluhové nástroje, jejichž prostřednictvím emitent čerpá půjčku.
Podmínky půjčky, jako například úročení, platnost
nebo splácení jsou přitom pevně stanoveny. V průběhu platnosti může dojít ke kolísáním kurzů.
Diverzifikace
V oblasti finančních trhů znamená diverzifikace investice do různých tříd aktiv, regionů, sektorů, strategií a velikostí společností. Díky této osvědčené
strategii lze kompenzovat jednotlivá rizika a minimalizovat celkové riziko investice.
Fondy
Ve fondech investují investoři svůj kapitál do vícera
akcií, dluhopisů, nemovitostí atd. U spravovaných
fondů se vždy dbá na minimalizaci rizik diverzifikací.

Re-Balancing
Re-Balancing je opakované vyvažování investic s
cílem obnovy předem definovaného investičního
profilu, tedy očekávaných šancí vůči schopnosti přijímání rizik. Vzhledem k odlišné výkonnosti jednotlivých tříd aktiv se totiž může původní složení fondu
začít od stanoveného investičního profilu odlišovat.
Rendita
Rendita neboli výnosnost je poměr mezi vklady a
výplatami kapitálové investice a obvykle se uvádí
v procentech a ročně. Nejznámějším ukazatelem
návratnosti je úroková sazba. Výnosnost musí být
vždy posuzována ve vztahu k souvisejícímu riziku.
Riziko
Každá investice představuje určitý stupeň rizika. Rizika se vyvíjejí odlišně v závislosti na typu investice
a s ohledem na očekávané šance musí být pečlivě
zvažována. Větší riziko je obvykle spojeno s většími
šancemi, úměrně s tím se ale také zvyšuje možnost
ztráty investovaných prostředků.
Volatilita
Volatilita znamená kolísání parametrů finančního
trhu, jakými jsou například kurzy akcií nebo úrokové
sazby. Vysoká volatilita tedy vždy v sobě nese vysoké riziko kolísání hodnoty vlastní kapitálové investice. Diverzifikace může důsledky vysoké volatility
vyrovnat.

Inflace
Inflace je klesající kupní síla měny, která je automatickým důsledkem zvyšování cen. Nenavyšují-li se
kapitálové investice dostatečně, může plíživá devalvace peněz výrazně snížit jejich skutečnou hodnotu.
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Moventum S.C.A.
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel. +352 26 154 200
contact@moventum.lu
Moventum a.s.
Holandská 878/2
CZ-639 00 Brno
Tel: +420 537 022 167
contact@moventum.cz
Moventum zastoupení v Německu
TaunusTurm
Taunustor 1
D-60310 Frankfurt
Tel. +49 69 505 060 416 0
contact@moventum.de
Moventum zastoupení v Rakousku
Donau-City-Straße 7
DC Tower / 30. Etage
A-1220 Wien
Tel. +43 1 205 551 702 6
contact@moventum.at

Tato brožura je pouze informativní a není investičním doporučením. Její obsah je založen na zdrojích informací, které jsou považovány
za spolehlivé. Na přesnost nebo úplnost těchto informací nejsou poskytovány žádné záruky ani prohlášení, ať už výslovné nebo předpokládané. Společnosti Moventum ani jejich vlastníci podílů ani jejich členové představenstev ani zaměstnanci nenesou odpovědnost
za informace nebo doporučení uvedená v tomto dokumentu, jež je možné bez předchozího upozornění měnit. Hodnota investic může
kolísat. Předchozí výsledky nejsou zárukou budoucího vývoje.

