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podílu ve výši 56 procent. Také
v Německu se v roce 2018 prodalo
70 000 elektromobilů a jejich tržní
podíl se vyšplhal na výši 1,9
procenta.
Mezi
15
zeměmi
zohledněných v indexu to řadí
našeho souseda na celkově čtvrté
místo, hned po Číně, USA a
Norsku.

Elektomobilita:
Trend budoucnosti
Vítězné tažení elektromobílů se jjiž
nedá zastavit. Podle McKinsey
Electric Vehicle indexu vzrostl v
loňském roce trh v Číně trh o plných
85 procent. Z celkového počtu více
než dvou milionů elektromobilů
prodaných v loňském roce po
celém světě dosahuje „Říše středu“

Jen v loňském roce uvedli
výrobci na trh více než 90 nových
modelů e-cars a do roku 2020
průmysl očekává uvedení více než
300 nových typů elektromobilů.
Příklad Číny ukazuje, že zrychlení
e-mobility velmi výrazně souvisí s
politickou vůlí. Klíčem pro přijetí a
další rozšíření tohoto trendu jsou
dobíjecí stanice a rovněž specifické
vládní požadavky na kvóty, kterých

má být dosaženo standardizací
emisních norem. „Síť nabíjecích
stanic se má v Číně rychle rozšířit,“
konstatuje analytik Roland Stadler z
Baader Bank.
Větší dosah baterií v městských
aglomeracích není tak důležitý jako
rozsah této oblasti. Průmysl však
musí zvýšit skladovací kapacitu. Z
této investiční potřeby profitují
různé společnosti.
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ve výši 1,5 procenta p.a. (ISIN
Strategie Aktuell · Seite 7
DE000UBS9EM9).
Solactive Elektromobility
ISIN/WKN

S certifikátem na Solactive
Electromobility and Autonomous
Driving Technology Index od UBS
mohou investoři cíleně investovat
do portfolia vybraných společností,
které mohou na tomto trendu
výrazně profitovat. Podkladové
aktivum odráží hodnotový vývoj
akcií vybraných 20 společností,
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Produkt-Typ
Emitent
Doba trvání
Ratio
Poplatek

DE000UBS9EM9/UBS9EM
Index-certifikát
UBS
Open End
1,0929
1,5 % p.a.

Nák./Prod.(Spread) 101,64/101,66 EUR (1,0%)
20 možných profitérů v balíčku
Tracker zohledňuje vybrané akcie ze segmentu
elekromobility. Certifikáty je vhodný pro
dlouhodobě orientované investory – především
kvůli poplatkům ve výši 1,5 procenta p.a.
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