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Webináře Lynx slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům. Informace uvedené v 

prezentaci, a které zaznějí během webináře, nejsou investičním doporučením na nákup ani

prodej cenných papírů, derivátů nebo jiných investičních nástrojů.



Proč se o investování zajímat?

• 1,30 % p.a.

• 2,50 % p.a.

• 2,70 % p.a.

• 1,85 % p.a.

• 0,85 % p.a.

• 0,01 % p.a.

2,7 %
INFLACE

… aktuální úroky na vybraných termínovaných vkladech.



Co je to investování?

Jako investice se v ekonomii označuje ta část příjmu, která je 
vložena do kapitálu. Tedy do dlouhodobých statků, které 

nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce 
statků v budoucnosti. Ekonomický subjekt (stát, podnik, 

jednotlivec) tak odloží část své současné spotřeby (úspor) za 
účelem získání budoucího užitku. Budoucí užitek či výnos může 

být peněžního nebo nepeněžního charakteru.



ÚSPORY KAPITÁL
UŽITEK

(=ZHODNOCENÍ)

Co je to investování?



100 000 Kč

Podílové listy
Akcie
ETF

Deriváty
…

Nemovitosti
Movitosti

Umělecké předměty

+ x % zhodnocení
+ práva z držení

Co je to investování?



Nákup podílových listů otevřených podílových 
fondů (obvykle prostřednictvím banky nebo jiného 
sprostředkovatele)

Vlastní výběr investičních instrumentů



Výhody a nevýhody
Investování do otevřených PF
• Výhody

– jednoduchá volba fondu podle 
rizika

– minimální časová náročnost

• Nevýhody
– poplatky (cca 2 až 5 %)

– dostupnost prostředků

– pomalá reakce na aktuální dění

– nemožnost podílení se na skladbě 
portfolia

Vlastní investování u LYNX
• Výhody

– nízké poplatky za obchodování

– dostupnost prostředků

– vysoké pojištění vkladů

– okamžitá reakce na aktuální dění

– možnost nastavení maximální 
ztráty

• Nevýhody
– časová náročnost

– potřeba znalosti trhu/instrumentů



100 

150

=> „zisk“ je 50 na akcii



ÚSPORY KAPITÁL
UŽITEK

(=ZHODNOCENÍ)

Co je to investování?



100 000 Kč

Termínovaný vklad (1,60 % p.a.)

Oblíbený podílový fond X

Oblíbený podílový fond Y

Akcie RWE

ETF na Dow Jones

1. ledna 2019 30. června 2019

+ 0,80 %

+ 10,90 %

+ 22,20 %

+ 0,91 %

+ 18,47 %



100 000 Kč

Termínovaný vklad (1,60 % p.a.)

Oblíbený podílový fond X

Oblíbený podílový fond Y

Akcie RWE

ETF na Dow Jones

1. ledna 2019 30. června 2019

+ 800 Kč

+ 10 900 Kč

+ 22 200 Kč 

+ 901 Kč

+ 18 470 Kč 



100 000 Kč

Termínovaný vklad (1,60 % p.a.)

Oblíbený podílový fond X

Oblíbený podílový fond Y

Akcie RWE

ETF na Dow Jones

1. ledna 2019 30. června 2019

0 Kč

- 1 500 Kč (1,5 %)

- 6 EUR (≈ - 153 Kč)

- 1 000 Kč (1,0 %)

- 5 USD (≈ - 115 Kč)



100 000 Kč

Termínovaný vklad (1,60 % p.a.)

Oblíbený podílový fond X

Oblíbený podílový fond Y

Akcie RWE

ETF na Dow Jones

1. ledna 2019 30. června 2019

+ 800 Kč

+ 9 400 Kč

+ 22 047 Kč 

- 99  Kč

+ 18 335 Kč 



100 000 Kč

Termínovaný vklad (1,60 % p.a.)

Oblíbený podílový fond X

Oblíbený podílový fond Y

Akcie RWE

ETF na Dow Jones

1. ledna 2019 30. června 2019

- 550 Kč

+ 8 050 Kč

+ 21 749 Kč 

- 1 449  Kč

+ 18 087 Kč 



„Jak poznám, který instrument je 
ten pravý?“





RIZIKOVOST INSTRUMENTU



Výnos

Riziko















Děkujeme za pozornost



800 877 877 (zdarma)

info@lynxbroker.cz


