
Monika Kaľatová

ETF 
Exchange Traded Funds



Obsah

• Pripomenutie: akciový index a podielové fondy, 


• definícia, výhody, nevýhody ETF, 


• princíp a história ETF, 


• typy ETF a ich príklady, 


• porovnanie ETF a podielových fondov.



Akciový index a podielové fondy



Akciový index

• Akciový index meria akciový trh 
alebo jeho časť, aby investori 
mohli porovnávať terajšie ceny 
akcií s minulými cenami akcií. 


• Pomocou neho sa dá merať 
výkonnosť trhu. 
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Podielové fondy 

• Podielové fondy predstavujú rovnako ako ETF investovanie do portfólia 
rôznych investícií - obvykle akcií, ale fond môže obsahovať aj napr. dlhopisy.


• Podielové fondy sú spravované správcom, ktorý môže dané investície naku-
povať a predávať tak, aby investori mali čo najväčší zisk.   


• Cieľom väčšiny podielových fondov je prekonať výkonnosť akciového indexu. 



Definícia, výhody a nevýhody 
ETF



Definícia

• ETF kombinujú vlastnosti indexového fondu a akcie obchodovanej na veľkej 
burze,


• v podstate predstavuje niekoľko akcií, či iných cenných papierov, ktoré sú 
zložené dohromady a ktoré sa predávajú ako jeden akciový titul,


• narozdiel od podielového fondu sa dá ETF predať kedykoľvek počas obchod-
ného dňa. 



Výhody investovania do ETF

• Diverzifikácia portfólia -  napríklad v prípade ETF na akciové tituly, investor nedrží jedno-
tlivé akcie, ale celý kôš akcií. 


• Jednoduchosť a dostupnosť - pokiaľ si investor nie je istý aké akcie by si mal vybrať, tak 
ETF mu umožní kúpiť si rovno celý sektor. 


• Široké spektrum podkladových inštrumentov - umožňujú investorom držať širokú paletu 
investičných aktív naprieč celým finančným trhom. 


• Vysoká likvidita - ETF majú približne rovnakú likviditu ako samotné podkladové aktíva. 


• Nižšia volatilita - v porovnaní s volatilitou jednotlivých akcií. 


• Shortovanie - ETF môže špekulant predať, aj keď ho nevlastní a neskôr ho opätovne kúpiť  
za nižšiu cenu. 



Nevýhody investovania do ETF

• Diverzifikácia nie je stále dokonalá - niektoré ETF fondy sú zamerané iba na 
úzku skupinu akcií. 


• Nižší dividendový výnos - ETF síce vypláca dividendy, ale ich výnosy 
nemusia byť až tak atraktívne ako pri vlastnení výnosných dividendových 
akcií. 


• Nejedná sa o bezrizikovú investíciu 


• Pozor na poplatky - nie každý broker investorovi sprostredkuje ETF bez 
poplatkov. 



Princíp ETF a jeho história



Princíp ETF vysvetlený na príklade
DAX 40 (Deutcher Aktien - Index 40)  

• Index sa skladá zo 40 najvýznamnejších nemeckých spoločností obchodo-
vaných na frankfurtskej burze, napr. Bayer, Siemens, BMW, Adidas, Airbus, …


• Namiesto toho, aby investor nakúpil týchto 40 spoločností osobitne a platil 
poplatok za nákup pre každú zvlášť, tak jednoducho investuje do ETF kopí-
rujúci index DAX 40. 


• Ak by náhodou došlo k zmene a napríklad jedna spoločnosť skrachuje alebo 
ukončí činnosť, tak ju v indexe nahradí iná a náležitých spôsobom sa upraví  
i fond obchodovaný na burze. 



História ETF

• ETF má počiatok v roku 1989, prvý fond mal kopírovať index S&P 500, 


• až v roku 1992 pripustil kontrolný orgán možnosť ponuky prvého ETF - SPDR, 
ktorého predaj začal o rok neskôr,


• vznik moderných ETF (s aktívnou správou portfólia) bol povolený až v roku 
2008.



Typy ETF a ich príklady
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• Obsahuje taký pomer a zloženie 
akcií, aby ich vývoj kopíroval 
cenový vývoj akciového indexu.


• Tento typ ETF fondu umožňuje 
špekulácie.  


• Príklady: SPY(S&P 500), 
QQQ(Nasdaq).  

Indexový ETF
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• Funguje ako nejaký kôš cenných 
papierov, ktoré reprezentujú 
najvýznamnejšie firmy  
z vybraného trhového sektora.


• Príklady: XLV (zdravotníctvo), 
XLF (finančníctvo), XLE (energie).  

Sektorový ETF



• Jeho cieľom je sprístupnenie 
určitej komodity širšiemu okoliu 
investorov. 


• V prípade týchto ETF sa nekupu-
je samotná komodita, ale termí-
nované kontrakty. 


• Príklady: GLD (zlato), SLV 
(striebro), IEO (ropa). 

Komoditný ETF
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• Snaží sa o odraz vývoja nejakej 
meny. 


• Nemusí to byť ale jedna 
konkrétna mena, ale kôš mien. 


• Buď obsahuje zásobu hotovosti 
konkrétnej meny alebo 
termínovaný vklad. 


• Príklady: UUP (americký dolár), 
FXY (japonský jen), FXE (euro). 

Menový ETF
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Porovnanie podielových fondov a ETF

Podielové fondy ETF fondy

Druh investície Fond môže zahŕňať 
rôzne druhy investícií. 

Iba jeden druh 
investície (podľa typu 

ETF).

Správca
Profesionálny správca, 

ktorý zasahuje do 
zloženia fondu. 

ETF iba kopíruje 
podkladové aktíva.  

Porovnanie s akciovým 
indexom

Snaha o prekonanie 
výkonnosti. 

Snaha o kopírovanie 
výkonnosti. 



Dostupnosť a bezpečnosť



Dostupnosť 

• ETF je vždy schválený príslušným 
úradom. 


• Jediná vec, ktorá je nebezpečná na 
obchodovaní s ETF, je samotný 
broker. 

• ETF fondy sa na českej burze 
nedajú zakúpiť. 


• Európske ETF sa dajú nakúpiť  
u väčšiny zahraničných brokerov. 


• Investovanie do amerických ETF 
je obmedzené. 

Bezpečnosť 



Ďakujem za pozornosť


