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StockPulse je jedním z průkopníků
v
oblasti
tzv.
Emocionální
inteligence
dat.
Společnost
vyvinula vlastní metody pro umělou
inteligenci (AI) a Machine Learning
Tools a navíc disponuje obrovskou
databázi s údaji o sentimentu
finančních trhů.

Big Data
Sentiment Index
Žádný investor nemůže každý den
vyhodnotit
desítky
milionů
příspěvků
a
komentářů
na
investičních fórech a tweetech a
vyvodit z nich příslušné závěry.
Toho jsou schopné jen moderní
počítače a inteligentní software.
Velká
datová
společnost

Kromě toho StockPulse denně z
celého světa shromažďuje a
analyzuje
miliony
komentářů,
názorů, tweetů ze sociálních médií
a tiskových zpráv o více než 54 000
akcích,
indexech,
měnových
párech a komoditách. Tyto soubory
dat jsou plně automatizovány,
shromažďovány a analyzovány.
Současně se prověřuje jejich dopad
na finanční trh a vliv na jednotlivé
signály u sledovaných sentimentů.

Společnost StockPulse na základě
veřejně dostupných sociálních
médií a zpravodajských zdrojů
kalkuluje příslušné sentimenty,
které slouží jako základ pro
investiční strategii. Tato pravidelná
investiční strategie je založena na
tom, že se z indexu Solactive
Europe Total Market 675 čtvrtletně
vybírají akcie, které za poslední tři
měsíce vykázaly nejvyšší hodnotu
sentimentu. Výpočet a zveřejnění
Big Data Sentiment Index
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Produkt typ

Index-certifikát

Emitent

UBS

Doba trvání

Open End

Poplatek

1,5% p.a.

Započtení dividend

Ano

Nák./Prod (spread)

111,86/112,54 EUR
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Strategie
Aktuelljedna
· Seite
indexu
v poměru
ku7jedné. Do
indexu
jsou
opětovně
reinvestovány čisté dividendy,
které
vyplatily
společnosti
zohledněné v indexu. Manažerský
poplatek za správu je ve výši 1,50
procenta p.a. dál. Ačkoli tato
strategie musí ještě obstát v
reálném tržním prostředí, myšlenka
je přesvědčivá! Certifikát je proto
vhodný
jako
příměs
do
diverzifikovaného
investičního
portfolia.
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ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
správnost publikovaných informací nenese
vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční
doporučení
a
informace
obsažené
v
ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.

