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Nový index:
E-mobilita Newcomer
E-mobilita je jedním z velkých
témat budoucnosti. Ale která
společnost má potenciál stát se
příští Teslou, příští Vartou?
Dokonce i na vzkvétajícím trhu je
extrémně obtížné, ne-li nemožné,

20. ročník

najít tu výjimečnou společnost,
která má potenciál pro výrazný růst.

vytvořil
index
Newcomer.

Mnoho slibných obchodních
modelů se stále testuje a
technologie jsou v první vývojové
fázi. Dokazuje to i oborový lídr
Tesla:
kalifornská
společnost
nedávno zveřejnila titulky, že nový
typ bateriového článku dodá
podstatně více výkonu a energie.
Dojezd vozidel by se tak mohl zvýšit
o plných 16 procent.

Nový benchmark zahrnuje akcie
20 společností, které těží z rychle
rostoucího sektorového trendu.

Kvantové vývojové skoky jsou
na tomto trhu pravidlem, nikoli
výjimkou. Pro investory je velmi
těžké odhadnout, kdo tento
kvantový skok vyvolá. Investorský
časopis „Der Aktionär“ proto ve
spolupráci s Morgan Stanley

E-Mobility

Kromě zavedených společností
jako jsou Varta a Piaggio, nebo
dalších známých výrobců vozidel,
baterií
a
poskytovatelů
infrastruktury, obsahuje index také
méně známé SPAC firmy, jako je
třeba CCIV Churchill.
Index má záměrně širší záběr než
příbuzný index E-Mobilität Batterie,
který se zaměřuje výhradně na
výrobce baterií a od uvedení na trh
vzrostla hodnota jeho hodnota o
více než 300 procent.
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E-Mobilität Newcomer Faktor
ISIN/WKN

DE000MA4V6W1/MA4V6W

Produkt-typ

Faktor-certifikát

Emitent

Morgan Stanley

Doba trvání
Participační fakt.
Quanto
Prod/Nák. (Spread)

Open End
1
Nein
10,89/10,99 EUR (0,9%)

Automobil budoucnosti
Nový E-Mobilität Newcomer Index zohledňuje 20
oborových akcií. Vybraný certifikát je vhodný pro
investory, kteří se neobávají rizik spojených s
investicí na kapitálovém trhu a sázejí na
automobil budoucnosti.

právního nároku)/ Přihlášení: E-mailem zdarma
www.zertifikatejournal.cz / Registrace: ISSN:
1213-8622 /Autorská práva: Veškerá autorská
práva k časopisu ZERTIFIKATEJOURNAL
vykonává vydavatel. Jakékoliv užití časopisu nebo
jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,
přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Rizikové
upozornění:
Veškerý
obsah
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.

