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infrastruktury
pro
obnovitelné
energie, výstavba pro e-mobility, jako
i
renovace
a
modernizace
v segmentu nemovitostí.

Save The World Index
Poptávka se zárukou
Ochrana životního prostředí je stále
důležitější. Prozatím neexistuje žádný
způsob, jak tuto skutečnost obejít.
V současnosti je tak reálná pouze
jedna cesta: omezovat spotřebu a
investovat do inovací. Kromě redukce
spotřeby se jako mnohem rychlejší
cestou jeví vybudování a rozšíření

bude finančně velmi drahé. Ale i v této
oblasti budou poražení a vítězové.

zabývají dodávkou zařízení na výrobu
kyslíku, dusíku a stlačených plynů.

Nesmíme rozhodně zapomenout
na plány posílení veřejné a příměstské
integrované
dopravy
a
snaha
vystupňovat tlak na přesunutí
nákladní dopravy ze silnice na
železnici. Je stále velmi obtížné
odhadnout,
v jakém
časovém
horizontu a do jaké míry budou tato
opatření zavedena, stejně jako
identifikace dopadu a důsledků pro
celé hospodářství.

Německý investiční magazín „Der
Aktionär“
identifikoval
jedenáct
společností, které svými produkty a
obchodními modely podporují trend
ochrany životního prostředí a většinu
svého
obratu
generují
prostřednictvím produktů, které jsou
vyrobeny za pomoci ekologicko
šetrných technologií. Mezi vybrané
společnosti patří First Solar, Oersted,
Siemens Gamesa, Vestas Wind a
několik dalších firem ze segmentu
obnovitelných energií.
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Je jasné, že legální a následně
taky legislativně ukotvený závazek za
větší ochranu životního prostředí,
bude napojen na závazné cíle a vše

Výběrový vzorek zahrnuje i
výrobce elektromobilů Tesla a
specializované
společnosti
Air
Liquide nebo Plug Power, které se

ZERTIFIKATEJOURNAL
Využijte optimálně potenciál investičních produktů!
Zertifikatejournal je nezávislé informační médium pro inteligentní investování
s moderními finančními produkty.
l

Top-Tipp der Woche
DAX Inline Korridor

Do indexu Save the World lze tak
investovat prostřednictvím velmi
rozličné
palety
strukturovaných
produktů, jako jsou například faktor
certifikáty s finanční pákou ve výši
jedna, která je navíc každý den po
skončení obchodování příslušným
způsobem upravována.
V reálném vyjádření se tak velmi
blíží přímé investici do podkladového
indexu (ISIN DE000MC4ZBB6).
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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.
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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.

