Vyvezte se na hřbetě tygra!
Lákavou investiční příležitost dnes představuje oblast jihovýchodní Asie. Pozornost
patří zejména tygrům kapitálových trhů - Číně, Indii a Jižní Koreji. Hlavními důvody
pro investování v těchto regionech mohou být:
1. předpoklad vyššího zhodnocení než na vyspělých trzích
2. cenová úroveň, na které se nyní akciové trhy nacházejí
Předpoklad vyššího zhodnocení než na vyspělých trzích vychází z dosavadního
pozitivního vývoje hrubého domácího produktu Číny v období světové finanční krize.
Zatímco USA a Evropa se zmítají v recesi, čínský hrubý domácí produkt pouze snížil
svou výkonnost z dvouciferného výsledku na jednociferný. Jednoduše řečeno
ekonomiky USA a Evropy jsou v útlumu a životní úroveň jejich obyvatel klesá, zatímco
v Číně ekonomika roste a životní úroveň obyvatel stoupá.
Protože se akciové trhy v posledních týdnech vyvíjely na celém světě podobně a
neodrážely tak rozdílný vývoj HDP, může vzniklá nerovnováha představovat příležitost
pro investory.
V blízké budoucnosti se tak dá předpokládat vyšší zhodnocení na tomto trhu.
Investorům, kteří chtějí využít možného pozitivního vývoje celé čínské ekonomiky a
upřednostňují diverzifikovaný produkt, doporučujeme využít výhod indexového
certifikátu Index-Zertifikat auf HSCEI. Certifikát je navázán na nejprestižnější index
Číny - Hang Seng.

Pádným důvodem k investování je jistě také úroveň, na které se nyní akciové trhy
nacházejí a jaký může být jejich růstový potenciál do budoucna.
Krátká rekapitulace cenového vývoje vztažená k maximálním hodnotám před krizí:
čínský kapitálový trh se propadl o 64% a nyní o třetinu napravil svůj pokles
indický klesl o 60% a dohnal čtvrtinu svého předchozího propadu
korejský spadl o 54% a napravil zatím přes třetinu ztrát
Uvedené shrnutí názorně ukazuje, jak velký prostor k růstu tyto trhy stále nabízí.
Vaší pozornosti by tak neměly uniknout kromě čínského kapitálového trhu také trhy
indický a korejský. Podílet se na jejich dalším vývoji můžete prostřednictvím nákupu
indexových certifikátů na indický kapitálový trh Index Zertifikat auf MSCI INDIA

a jihokorejský kapitálový trh KOSPI 200 X-pert Index Certificate.

Shrnutí
Domníváme se, že je vhodné obohatit Vaše portfolio o indexové certifikáty, jejichž
hodnota se odvíjí od hlavních indexů kapitálových trhů v Číně, Indii a Jižní Koreji
a tím profitovat z vývoje na nejdynamičtějších trzích současného světa. Stávající
cenový vývoj na těchto trzích je velkou příležitostí k dosažení vyššího zhodnocení
oproti trhům vyspělým. Nákupem investičních certifikátů získáváte likvidní a
transparentní produkt účinně diverzifikující riziko.
Úplné a aktuální informace Vám poskytnou makléři FINANCE Zlín, a.s. na
tel.: 577 217 375. Zde můžete účinně konzultovat svůj investorský záměr a mít přehled
o příležitostech k efektivnímu zhodnocování svých peněžních prostředků.
Více informací ke spolupráci s obchodníkem s cennými papíry - společností FINANCE
Zlín, a.s. naleznete zde.

