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z Vontobel
a
v současnosti
zohledňuje 27 vybraných společností,
které jsou významné v segmentu
gaming a e-sports. Výběr mimo jiné
zahrnuje oblasti cloud-gamingu,
výrobce chipů, vývojáře (her, herního
vybavení, herních technologií) a video
streamingu.
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Země

E-Sport & Gaming Index:
Nový miliardový trh
Obrovský růstový potenciál nabízí
sektor e-sports a gamingu, který se
současně stává investorsky velmi
atraktivním.
Z tohoto
důvodu
emitovala švýcarská banka Vontobel
certifikát na podkladový index ESports & Gaming Index. Tento
benchmark je aktivně řízen specialisty
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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
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Využijte optimálně potenciál investičních produktů!
Zertifikatejournal je nezávislé informační médium pro inteligentní investování
s moderními finančními produkty.
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DAX Inline Korridor
Čína

NetEase: Nově v indexu
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Odborníci ze Švýcarska analyzují
nejrozmanitější
gaming-akcie
a
potenciálně neslibnější kandidáti jsou
následně zahrnuty do indexu. Index je
kalkulován jako tzv. performance. To
znamená, že do hodnoty indexu jsou
reinvestovány
vyplacené
netto
dividendy. Za tyto služby si emitent
certifikátu účtuje poplatky ve výši
1,25 procenta p.a. a umožní
investorům participaci v poměru 1:1
na hodnotovém vývoji indexu.
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