
Pravidelné investice
Při pravidelném investování vám mohou podílové fondy nabídnout zajímavé a stabilní výnosy. Nemusíte investovat 
závratné částky, stačí již 500 korun měsíčně. Podívejte se, v čem spočívá výhoda pravidelného investování.

Podílový fond spravuje majetek 
většího množství investorů. 
Může investovat do akcií, 
dluhopisů i jiných druhů 
cenných papírů. 

Co je to podílový fond?
Investují své peníze do vybraného 
fondu. Investorem může být člověk 
bez předchozí zkušenosti, o svěřené 
prostředky se odborně stará 
investiční společnost.

Investoři

Hodnota podílu

Spravuje majetek fondu, 
analyzuje dění na trzích,  
realizuje nákupy 
a prodeje cenných 
papírů.

Portfolio manažer
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Jak funguje pravidelné investování?

v ČR investuje

ING Global High Dividend

Statistiky investování do fondů:

125

100

75

50

25

0

4

3

2

1

0

počet 
podílů

Příklad ilustruje kolísavý 
vývoj fondu po měsících. 
Počáteční hodnota jednoho 
podílu je 100 Kč. Poklesem 
trhu se sníží na 50 Kč a poté 
až na 25 Kč. Následně 
dochází k růstu na původní 
hodnotu. V tuto chvíli 
počítáme celkovou hodnotu 
investovaného majetku.

Pokud investujete např. 
300 Kč jednorázově, 
hodnota Vaší investice 
kopíruje vývoj fondu. 
Jakmile hodnota podílu 
vzroste na původní 
částku, neproděláte, 
ale ani nevyděláte.

Pokud stejnou částku 
rozdělíte a investujete 
pravidelně, můžete na 
poklesu fondu i vydělat. 
Díky poklesu fondu totiž 
nakoupíte více podílů 
levněji. Jakmile se 
hodnota podílu vrátí 
zpět, vyděláte, protože 
máte nakoupeno více 
podílů, než při jednorá-
zové investici.

V opačné sitaci vývoje trhu (růst) bude jednorázová investice výhodnější. 
Vývoj trhů je však stále kolísavý. Pravidelné investování nezaručuje vyšší zisky 
oproti jednorázové investici, ale výrazně snižuje riziko ztráty v případě poklesu trhů.

Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a jeho text není právně závazný. Za ztrátu, která by mohla čtenáři 

případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese ING Investment Management (C.R.), a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním 

jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. 

Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik, jsou k dispozici v prospektu zveřejněném na www.ingfondy.cz. 

Na skutečném vývoji akciového ING fondu je vidět, že 
při pravidelném vkladu hodnota celkové investice stále 
roste. Zároveň je zřetelné, že 60 000 Kč investovaných 
postupně po menších částkách bylo v tomto případě 
zhodnoceno více, než při jednorázové invesitici.

Vývoj pravidelné vs. jednorázové investice 
v posledních 5 letech.
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Jednorázová investice 60 000 Kč  

Pravidelná investice 1000 Kč měsíčně 
po dobu 60 měsíců.

Mnohokrát málo je nakonec hodně. Pravidelné 
odkládání i malých částek vám, včetně 
zhodnocení, může přinést velmi slušný výnos.
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Pravidelným odkládáním peněz do fondu 
v různých fázích vývoje světového trhu 
(růst, pokles) se vyhnete sázce na jedinou kartu.

Pravidelným investováním si vytvoříte "zdravý" 
návyk. Odkládání a zhodnocování majetku oceníte 
po letech - při náhlé potřebě peněz a samozřejmě 
v pozdějším věku.

Výhody pravidelného investování
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Pozn.: Graf je založen na datech a výpočtech ING IM
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Pravidelné 
investice

Jednorázová
investice

1 000 000
domácností průměrná výše

investice

2 000 Kč
mají Češi uloženo 
v podílových fondech

224 mld.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

(v tis.)

hodnota 
majetku:

hodnota 
majetku:

100

hodnota 
podílu:

100010001000

1 000 Kč / měsíc

60 000 Kč 

78 588 Kč

75 078 Kč


