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Investujte s námi a získejte mobilní telefon iPhone  zdarma 

 

Tak jako je iPhone bezesporu mimořádný telefon, je i investice do cenných papírů výjimečným 

krokem pro výjimečné lidi. 

 

Kapitálové trhy zaznamenaly v poslední polovině roku nevídaný růst. Někteří zákazníci pod 

naším odborným vedením dokázali zhodnotit své finanční prostředky v době krize i 

několikanásobně. Nenechte si proto tuto příležitost uniknout a investujte nyní! 

 

Každý zákazník, který nejpozd ěji do 31.3.2010 uzav ře s FINANCE Zlín, a.s. smlouvu o 

obhospoda řování individuálního portfolia ve výši 500 tis. K č nebo více a sou časně vloží 

tyto pen ěžní prost ředky na sv ůj účet vedený u FINANCE Zlín, a.s., obdrží jako pod ěkování 

za důvěru iPhone. 

 

Zajímá Vás, jak úspěšné jsou investice, na které FINANCE Zlín, a.s. upozorňuje ve 

zpracovávaných profilech? Vytvořili jsme pro Vás přehlednou tabulku, ve které naleznete 

zhodnocení, kterého byste dosáhli, pokud byste vložili peněžní prostředky do vybraných akcií.  

 

Tabulka zhodnocení akcií spole čností, na které byly v roce 2009 zpracovány profily   

konzervativní akcie  zveřejnění 
profilu 

zveřejněno p ři 
kurzu dividenda kurz 

k 11.1. zhodnocení  zhodnocení 
p.a. 

SANOFI-AVENTIS 3.12.2009 52,79 EUR   56,10 6,3 % 54,5 % 

ČEZ 13.10.2009 926,00 CZK   919,00 -0,8 % -3,0 % 

TELEFÓNICA O2  10.4.2009 450,00 CZK 42,50 435,00 6,1 % 8,0 % 

PEGAS NONW. 19.3.2009 236,50 CZK 23,40 440,00 95,9 % 116,3 % 

průměr           26,9 % 44,0 % 

                

růstové akcie zveřejnění 
profilu 

zveřejněno p ři 
kurzu dividenda kurz 

k 11.1. zhodnocení  zhodnocení 
p.a. 

GAZPROM 24.11.2009 179,26 RUB   194,39 8,4 % 60,4 % 

CAMECO 6.11.2009 31,11 CAD   32,95 5,9 % 31,3 % 

ZHONGDE WASTE  15.9.2009 11,90 EUR   11,75 -1,3 % -3,8 % 

ASIAN BAMBOO 20.8.2009 13,99 EUR   26,00 85,8 % 213,2 % 

ARCELORMITTAL 14.8.2009 36,10 USD   48,00 33,0  % 78,6 % 

ALEO SOLAR 19.6.2009 6,22 EUR   9,30 49,5 % 86,5 % 

VIG 29.4.2009 28,00 EUR 1,50 36,50 35,7 % 50,1 % 

NWR 24.2.2009 70,31 CZK   195,00 177,3 % 199,8 % 

KOMERČNÍ BANKA 18.2.2009 1 755,00 CZK 153,00 3 940,00 133,2 % 147,3 % 

průměr           58,6 % 95,9 % 
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agresivní akcie zveřejnění 
profilu 

zveřejněno p ři 
kurzu dividenda kurz 

k 11.1. zhodnocení  zhodnocení 
p.a. 

IMMOFINANZ 30.9.2009 2,86 EUR   2,71 -5,2 % -18,1 % 

LUKOIL 30.6.2009 44,67 USD   59,55 33,3 % 61,4 % 

NII HOLDINGS 8.6.2009 13,84 EUR   26,48 91,3 % 151,5 % 

ERSTE BANK 27.2.2009 7,84 EUR 0,49 28,00 263,4 % 299,5 % 

průměr           95,7 % 123,6 % 

 
Sledované tituly jsou rozděleny do tří kategorií podle jejich volatility (rozkolísanosti kurzu) na 

konzervativní, růstové a agresivní akcie. Zhodnocení akcie je spočítáno jako rozdíl kurzu akcie ke 

dni 11.1.2010 a kurzu ke dni zveřejnění daného profilu děleno kurz ke dni zveřejnění daného 

profilu. Ve výpočtu jsou zohledněny vyplacené dividendy. Zhodnocení p.a. zahrnuje údaje 

získané přepočtením předchozího sloupce tabulky do roční báze z důvodu srovnatelnosti 

jednotlivých investic.  

 

Pokud chcete být i Vy ve svých investicích úsp ěšní, kontaktujte partnera pro investování –

spole čnost FINANCE Zlín, a.s. – tel.: 577 217 375, e-mail : finance@financezlin.cz a za řaďte 

se mezi naše zákazníky. 


