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20. ročník

médií a svádí odborníky ke
všemožným prognózám a cílovým
kurzům. Není divu: nejznámější
kryptoměna vzrostla od začátku
roku přibližně o 20 procent.

Crypto portfolio:
Certifikát 5 digitálních měn
Pro mnoho investorů je Bitcoin již
několik let pevnou kryptoměnovou
stálicí. Jeho raketový nárůst Na
konci roku 2017 skončilo jeho
extrémní zhodnocení testě pod
hranicí
20.000
USD.
Tato
kryptoměna se natrvalo dostala do
středu zájmu investorů a finančních

Za těchto okolností mohou
investoři zohlednit participační
certifikát na kryptoměnu Bitcoin
(ISIN DE000VL3TBC7) kterou má v
nabídce banka Vontobel. Švýcaři
byli v roce 2017 prvním emitentem,
který podobný cenný papír umístil
na volném trhu. Participační
certifikáty na kryptoměny nabízejí i
drobným
investorům
snadný
přístup k této relativně mladé třídě
aktiv. Od vzniku Bitcoinu v roce
2009 se na trh dostaly další četné
kryptoměny,
jako
například
Ethereum (Ether) nebo Ripple. V
současnosti existuje více než 2 200

rozličných „coins“, které se
navzájem odlišují popularitou,
možnostmi využití a technologií.
Nicméně všechny dnes existující
kryptoměny
mají
společnou
vlastnost, že je lze digitálně směnit
s
pomocí
kryptograficky
zabezpečeného
ověřovacího
procesu a následně využít k
platbám. Po uvedení prvního
produktu na Bitcoin v roce 2017,
rozšířila Vontobel postupně svoji
nabídku o další kryptoměny.
Investoři tak mohou alokovat své
prostředky do kryptoměn Bitcoin
Cash, Ethereum, Litecoin a Ripple.
Investoři, kteří nechtějí vsadit
pouze na jednu kryptoměnu,
mohou
nyní
investovat
prostřednictvím
certifikátu
do
reálného krytoměnového portfolia,
ve kterém jsou vybrané kryptoměny
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Crypto-Portfolio
ISIN/WKN

DE000VE5CRY7/VE5CRY

Produkt typ
Emitent
Doba trvání
Ratio
Manažeský poplatek
Nák./Prod (spread)

Basket certifikát
Vontobel
Open End
1,0
2,0% p.a.
117,5/118,1 EUR (0,9%)

Rizikové
upozornění:
Veškerý
obsah
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