AKCIE
Definícia
Akcie sú cenné papiere, ktoré potvrdzujú podiel držaný v spoločnosti (verejnej akciovej spoločnosti).
Základnými právami akcionárov sú účasť na zisku spoločnosti a právo hlasovať na valnom zhromaždení
akcionárov (výnimka: preferenčné akcie).
Výnos
Výnos z investícií do akciového kapitálu sa skladá z výplaty dividend a cenových ziskov alebo strát a
nemožno ho s istotou predvídať. Dividenda znamená rozdelenie výnosov na akcionárov podľa rozhodnutia
valného zhromaždenia akcionárov. Výška dividendy je vyjadrená buď v absolútnej výške na akciu, alebo ako
percento nominálnej hodnoty akcie. Výnos získaný z dividend vo vzťahu k trhovej cene akcií sa nazýva
dividendový výnos. Všeobecne je značne nižší než dividenda uvedená ako percento nominálnej hodnoty,
keďže trhová cena akcií je zvyčajne nad ich nominálnou hodnotou.
Väčšia časť výnosov z investícií do akciového kapitálu sa obvykle dosiahne z nárastu trhovej ceny akcie
(pozri cenové riziko).
Cenové riziko
Akcie sa obvykle obchodujú na verejnej burze. Je pravidlom, že sa ceny stanovujú denne na základe ponuky
a dopytu, investície do akcií môžu viesť k značným stratám.
Všeobecne cena akcie závisí od obchodných trendov príslušnej spoločnosti a od všeobecnej ekonomickej a
politickej situácie. Okrem toho môžu ovplyvniť cenu akcie aj iracionálne faktory, ako napr. nálada investora,
verejná mienka, neoverené správy – fámy.
Úverové riziko
Ako akcionár držíte podiel v spoločnosti. Vaše investície sa môžu stať bezcennými v prípade platobnej
neschopnosti spoločnosti.
Riziko likvidity
Likvidita, čiže obchodovateľnosť, môže byť obmedzená v prípade akcií s plytkým (nelikvidným) trhom
(predovšetkým akcie kótované na neregulovanom trhu, mimoburzové obchody). Ak je akcia kótovaná na
niekoľkých akciových burzách (duálna kotácia), môžu byť rozdiely v jej likvidite na rôznych medzinárodných
akciových burzách (napr. kotácia americkej akcie vo Frankfurte). V takom prípade sa môžu tiež vyskytovať
drobné rozdiely v trhovej cene rovnakej akcie na rôznych burzách.
Obchodovanie s akciami
Akcie sa obchodujú na verejnej akciovej burze a niekedy aj mimo burzy. V prípade obchodovania na burze
sa musia dodržiavať pravidlá príslušnej akciovej burzy (štandardné jednotky obchodovania, typy príkazov,
vysporiadanie zmlúv atď.). Ak je akcia kótovaná na rôznych akciových burzách v rôznych menách (napr.
americká akcia je kótovaná na akciovej burze vo Frankfurte v eurách), môže to mať za následok kurzové
riziko.
Ďalšie informácie o typoch rizika nájdete v dokumente Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Pri nákupe akcie na zahraničnej burze majte, prosím, na pamäti, že zahraničné burzy vždy účtujú „poplatok
tretej strany“, ktorý sa pripočíta k bežnému poplatku banky. Presnú výšku týchto poplatkov vám oznámi váš
poradca.
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