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Nízke výnosy sú pri konzervatív-
nych stratégiách novým štandar-
dom, klienti si na ne už zvykli, ak-
ceptujú ich. Pod nula percent však 
nikto v retaili nepôjde, to je bariéra. 
Na druhej strane, banky musia čeliť 
v oblasti úverov nízkym úrokovým 
výnosom, čo sa snažia kompen-
zovať rastúcimi objemami úverov. 
Regulácia NBS tlačiaca na opatr-
nosť v úverovaní bývania je preto 
oprávnená.

Osobný investičný tip na rok 2017: 
Pre investorov by mohli byť zau-
jímavé dividendové tituly, a to aj 
tie, ktoré pochádzajú z európskych 
krajín mimo eurozóny. Napríklad 
akciové tituly vo Švédsku, v Nór-
sku, Česku či vo Švajčiarsku.

MICHAL ORLOVSKÝ

VEDÚCI ODDELENIA RETAIL 

SALES A RIADENIA INVESTIČNÝCH 

PRODUKTOV, SLOVENSKÁ 

SPORITEĽŇA

Apetít po nehnuteľnostiach po-
kračuje. V tomto roku sa ukázala 
aj veľmi pozitívna vlna nových in-
vestorov zo zahraničia, ktorí dote-
raz na našom trhu neboli. Príkla-
dom je fond Allianzu, ktorý kúpil 
OC Central. V bytoch je na trhu 
prísun nových veľkých projektov, 
je však hrozivé, ako ceny starých 
bytov dobiehajú ceny novostavieb. 
Dopyt po bývaní je stále vysoký aj 
vďaka ochote bánk lacno financo-

Čo čaká investorov
Posledný minuloročný Business Leaders Club magazínu Forbes bol venovaný 

investíciám a úvahám, ako bude investorom naklonený rok 2017. Môže byť plný 
prekvapujúcich politických udalostí, podobne ako bol na ne bohatý predchádzajúci rok. 

Na podujatí sa debatovalo, ako budú vplývať na akcie, dlhopisy či nehnuteľnosti, ale aj 
o tom, že investovať možno aj do vášne, akou sú veterány.
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(1) Miroslav Ovčarik z Pioneer Investments, (2) Michal Orlovský, Slovenská sporiteľňa, (3) Peter Nitschneider, JLL Slovakia a (4) Juraj Vrbík z divízie Oldtimer, Hollen
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vať nákupy. Osobný investičný tip 
na rok 2017: Podľa mňa je čas roz-
mýšľať nad predajom bytov kúpe-
ných ako investície, kým je dopyt 
taký vysoký.
PETER NITSCHNEIDER

VEDÚCI OCEŇOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ 

A PRIESKUMU TRHU, JLL SLOVENSKO

Vstup do roku 2016 bol pre investo-
rov dramatický, ale mnohí klienti 
pády na trhu využili na prikupo-
vanie. Kto investoval napríklad do 
rozvíjajúcich sa trhov ako Latinská 
Amerika či Rusko, má za sebou dob-
rý rok. Vo všeobecnosti však platí, že 
ľudia sa stále rozhodujú na základe 

minulých výnosov – hoci v tom Slo-
vensko nie je výnimočné. No finanč-
ná gramotnosť sa postupne pred-
sa len zlepšuje. Čo môže priniesť 
odmenu v roku 2017? Je tu priestor 
pre rizikovejšie dlhopisy, v akciách 
môžu byť zaujímavé veľké stabilné 
firmy s dobrými dividendami. 
Osobný investičný tip na rok 2017: 
Českú národnú banku stojí veľa 
peňazí, aby udržala kurz koruny 
k euru na hodnote 27. Je šanca, že 
centrálna banka ustúpi a koruna sa 
posilní.
MIROSLAV OVČARIK

COUNTRY MANAGER, 

PIONEER INVESTMENTS

Ako nájsť veterán, z ktorého môže 
byť aj dobrá investícia, lebo na-
berie na cene? Dôležité je, aby 
bol v pôvodnom stave, ideálne je 
kupovať model, ktorý sa dostal na 
trh pred 15 - 20 rokmi a je niečím 
unikátny – napríklad nie bežnou 
karosériou. Naším typickým klien-
tom je podnikateľ, 40- až 55-roč-
ný, ktorý zarobil a teraz si plní 
sny. Keď k nám príde po prvýkrát, 
zisťujeme, či má k autu, ktoré chce 
renovovať, citový vzťah. To je zá-
klad. 
JURAJ VRBÍK

RIADITEĽ DIVÍZIE OLDTIMER,

HOLLEN

USPORIADATEĽ EXKLUZÍVNY PARTNER PODUJATIE PODPORILI


