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    V Bratislave, 18.03.2020 

 

Oficiálne stanovisko skupiny Arca Capital k aktuálnemu dianiu na finančných trhoch 

 

V posledných dňoch si všetci (minimálne na severnej pologuli) zvykáme na novú realitu. Vládne 

obmedzenia, ako aj naša intuícia a strach nás držia doma. Obchodné a zábavné prevádzky sa zatvorili,  

minimalizujeme spotrebu. Kupujeme len potraviny, dezinfekčné prostriedky, či iné nevyhnutné statky. 

Ale život vyhlásením karantény neskončil, rovnako ani ten ekonomický. 

Aktuálne  máme v rukách prognózu vývoja, štatistiky či vyjadrenia vyliečených. Vychádzajme teda z 

toho, že postupne vieme do tejto rovnice dopĺňať neznáme. Už teraz však dokážeme s istotou tvrdiť, že 

aj táto pandémia odznie – či to bude za 14 alebo 25 dní, 60 alebo 100 dní, závisí viac-menej od prístupu 

vlády a obyvateľstva.  

Svet a spolu s ním aj ekonomický život sa opäť vráti do určitého štandardu. Možno bude v niečom 

odlišný, ale nič extra sa nezmení. Minimálne nie u nás, v skupine Arca Capital.  

Arca Capital podniká na trhoch v CEE regióne už viac ako 20 rokov – s každoročným nárastom aktív, 

ktoré v roku 2020 dosiahli viac ako 2,5 mld. EUR (vyjadrené v tržnej hodnote). Skupina je mohutne 

diverzifikovaná naprieč viacerými segmentmi a tým je vo svojej podstate výnimočná. Medzi významné 

sektory podnikania patrí real estate sektor, energetický sektor s prevládajúcim zameraním na 

obnoviteľné zdroje,  priemyselná výroba  a služby pre priemysel, poľnohospodárstvo, potravinársky 

maloobchod a zdravotníctvo, IT riešenia či finančné služby.  

Práve dlhodobá stratégia skupiny a diverzifikácia podnikania do fixných aktív sa ukazuje ako správna 

a  stabilná, čo má za následok takmer nulovú koreláciu s akciovými trhmi a prepadmi na nich. Naše 

energetické či realitné  fondy vykazujú dlhodobo udržateľný rast a investície našich klientov za 20 rokov 

nášho spoločného podnikania nikdy nezaznamenali straty. Na základe toho teda predpokladáme, že 

nezaznamenajú žiadne straty ani počas týchto vypätých dní. Skupina aj naďalej pokračuje v 

profesionálnej správe aktív, pripravuje sa na nové prichádzajúce príležitosti (napr. eDelia, aktivity 

v zdravotníctve, seniorhouses, facility management, uhlíkovo neutrálna energetika, finančný sektor a 

iné).  

Veríme, že dlhodobá pozitívna skúsenosť, ktorú majú naši investori so skupinou Arca Capital, je 

dostatočným argumentom pre súčasnú ako aj budúcu spoluprácu a spoločne z tejto skúšky vyjdeme 

silnejší ako sme boli pred ňou.  

 

Teším sa na spoluprácu,    

Ing. Rastislav Velič    

 predseda predstavenstva Arca Investments, a.s. 

 

https://www.arcacapital.com/sk/index.html

