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Vodík:
Podpora „boom“ sektoru
“Vodíková horečka“ si už dávno
získala
pozornost
investorů.
Odpovídající cenné papíry s tímto
sektorovým zaměřením se obchodují
na burzách již od roku 2019. Na trend
reagovali také emitenti certifikátů.
Průkopníkem je Morgan Stanley,

20. ročník
která ve spolupráci s investorským
časopisem „Der Aktionär“ vyvinula tři
různé výběrové barometry: EMobilität Wasserstoff Index, EWasserstoff Nordamerika Index a EWasserstoff Europa Index, který
zohledňuje pouze evropské tituly.
Mezitím přišla na trh další indexová
řešení. Certifikát na Global Hydrogen
Index od HVB obsahuje 17 akcií
společností, které jsou aktivní ve
vývoji a výrobě vodíkových pohonů,
palivových článků nebo systémů pro
elektrolýzu. Od uvedení na trh v
březnu letošního roku byl nárůst o
více
než
37
procent
(ISIN
DE000HVB4H28). Produkt Solactive
Hydrogen Top Selection od Vontobel
se od své emise v dubnu 2020
dokonce zvýšil o plných 80 procent.
Certifikát má v portfoliu 15 lídrů z
vodíkového
segmentu
(ISIN
DE000VP2HYD0). Další certifikát na

Solactive World Hydrogen Index, od
společnosti Société Générale, je na
trhu teprve od 18. září. Index měří
performance 15 vybraných firem
zabývajících
se
zpracováváním
vodíku.
S novým technologickým indexem
H2 Technology Index, jde emitent nad
rámec výhradního zaměření na
„vodíkové“ firmy. Index zahrnuje také

přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Nel: Tato akcie je zohledněna ve všech vodíkových indexech
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