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PROČ inVeSTOVaT DO aKciÍ
• Akcie nabízejí perspektivu vysokého výnosu.
• Neplatíte vysoké poplatky.
•  Sami rozhodujete o tom, kam vložíte své peníze.
•  Můžete kdykoliv nakupovat nebo prodávat – 

on-line.

JaK na inVeSTice beZ HRanic
Investovat můžete přes internet, telefonicky nebo 
na pobočce. Nejsnáze a nejpohodlněji lze inves-
tovat on-line. Internetová aplikace Fio banky 
e-Broker je dostupná z kteréhokoli počítače při-
pojeného k  internetu a  umožňuje nakupovat 
a prodávat investiční instrumenty v reálném čase:

•  v ČR na pražské burze a české burze RMSYSTÉM,
•  v  USA na  NYSE, NASDAQ, komoditní burze 

v Chicagu, OTC BB a Pink Sheets,
•  v Německu na Deutsche Börse Xetra (elektronic-

ká část frankfurtské burzy),
• v Polsku na varšavské burze (WSE).

SMaRTbROKeR
Investovat on-line můžete nyní i s aplikací Fio 
Smartbroker pro chytré telefony s operačním 
systémem Android a iOS (Apple).

nÍZKÉ POPLaTKY ZVYŠUJÍ VÝnOSnOST
Výše poplatků ovlivní vaše zisky z  obchodování, 
proto je naší dlouhodobou strategií poskytovat 
co nejnižší poplatky. Vedení obchodního účtu je 
zdarma, stejně jako používání aplikací e-Broker 
a Smartbroker nebo podávání pokynů přes inter-
net. Poplatky platíte pouze za uskutečněný objem 
obchodu (nákup/prodej):

• ČR: poplatek od 0,29 % z objemu obchodu,
• USA: poplatek od 7,95 USD,
• SRN: poplatek od 9,95 EUR,
• Polsko: poplatek od 10 PLN.

inTeLiGenTnÍ FUnKce PRO eFeKTiVnÍ 
inVeSTice

aktuální data a informace
Základ úspěšného obchodování: kurzy akcií, 
aktuální nabídka a poptávka na burzách, grafy 
vývoje kurzů, to vše mají aktivní klienti zdarma 
k dispozici v reálném čase, tedy bez zpoždění.

Přehled Vašich investic
Můžete si zobrazit všechny dříve zadané pokyny 
a realizované obchody. e-Broker vám přehledně 
zobrazí vaše aktuální portfolio cenných papírů, 
jeho hodnotu a vývoj.

Vyhledávání investic
e-Broker obsahuje množství fi nančních, eko-
nomických a  burzovních informací o  cenných 
papírech. Můžete si zvolit kombinaci výběrových 
kritérií a podle nich vyhledat vhodnou investiční 
příležitost.

Rychlé podání pokynů
Doba od podání pokynu po jeho doručení na ka-
pitálový trh se pohybuje v řádu desetin vteřiny. 
Díky propracovanému systému řízení fi nančních 
toků lze s pomocí e-Brokera snadno přesouvat 
investice mezi různými trhy.

inteligentní pokyny
Při nákupu a prodeji lze nastavit podmínky, při 
jejichž splnění je pokyn aktivován. Například si 
můžete zvolit, při jakém nárůstu nebo poklesu 
kurzu chcete akcie nakoupit či prodat, a zvýšit 
tak svůj zisk nebo omezit případnou ztrátu.

Fundamentální analýza
Velký počet ekonomických ukazatelů jednot-
livých společností vám usnadní odhad správné 
ceny pro nákup či prodej akcií. Mezi tyto uka-
zatele patří např. tržní kapitalizace, účetní hod-
nota na  akcii, cena/tržby, zisk na  akcii, P/E či 
zisková marže.

Technická analýza
e-Broker poskytuje množství funkcí pro analýzu 
zvoleného cenného papíru z  hlediska historic-

kého vývoje kurzu a  umožňuje vhodnější na-
časování jejich nákupu nebo prodeje. Využít lze 
funkce MA, EMA, Bollinger bands, MACD, MFI, 
PVO a RSI.

informační podpora
Široké spektrum zpráv, analýz a  komentářů 
od  zkušených makléřů je zobrazováno přímo 
ve vaší aplikaci, můžete tak okamžitě reagovat 
např. na nová doporučení k nákupu či prodeji. 

Maximální zabezpečení
Vaše fi nance jsou chráněny mnoha způsoby. 
Patří mezi ně šifrovaný přenos dat, nastavení 
bezpečného fi nančního účtu, na  který může-
te odesílat peníze, či potvrzování pokynů pro-
střednictvím autorizačních SMS zpráv, které jsou 
zdarma.

JaK ZaČÍT ObcHODOVaT? na VÍce neŽ
SeDMDeSÁTi PObOČKÁcH V ČR.

Pokud chcete začít obchodovat, můžete si za-
ložit obchodní účet a získat přístup k aplikacím 
e-Broker a Smartbroker na kterékoliv z více než 
70 poboček Fio banky po celé ČR. Budete potře-
bovat pouze občanský průkaz a číslo bankovní-
ho účtu (tzv. bezpečný účet pro odesílání peněz 
z prodeje akcií), případně historické číslo vašeho 
účtu ve Středisku cenných papírů, pokud vám již 
toto číslo bylo v minulosti přiděleno.

Pokud chcete získat více informací o  možnos-
tech investování, navštivte jeden z našich vzdě-
lávacích seminářů, jejichž aktuální termíny na-
leznete na www.fi o.cz. 

Vyzkoušet si přístup na burzu nanečisto můžete 
díky demoverzi aplikace e-Broker, kterou rovněž 
naleznete na internetových stránkách banky.

chcete vzít své peníze do  vlastních rukou? investování 
do  akcií je určeno především těm, kteří jsou připraveni 
nést zodpovědnost za  zhodnocování svých fi nancí. Při 
obchodování na burze se sami rozhodujete, jakou investiční 
strategii zvolit, do  kterých akcií a  kdy investovat. Fio 
banka, největší český on-line broker, vám pro usnadnění 
rozhodování nabízí kompletní zpravodajský servis 
a  konzultace s  makléři. investice do  akcií jsou spojeny 
s možností vysokého výnosu, ale i s vyšší mírou rizika.

UPOZORnĚnÍ: investice do 
investičních nástrojů jsou 
rizikové a mohou být za 
nepříznivých okolností ztrátové.
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O FiO bance

Fio banka je novou českou bankou, která navazuje na úspěšnou sedmnáctiletou historii 
Finanční skupiny Fio. Je ryze českým subjektem s českými majiteli a své služby poskytuje 
na více než sedmdesáti pobočkách po celé České republice. Nabízí širokou škálu produktů 
pro řešení osobních i firemních financí v oblasti tradičních bankovních a  investičních 
služeb. Je držitelem ocenění Zlatý Měšec, Zlatá koruna, Bankovní inovátor, Broker roku, 
Banka pro podnikatele, Vstřícná banka a Nejdynamičtější banka roku 2012.
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Tento materiál je informativní povahy a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.


