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evropských burzách. Naproti tomu
je pro evropské investory prakticky
nemožné investovat do dalších
„stovek“ menších čínských firem.
S těmito takzvanými „A-shares“
se obchoduje pouze v čínské měně
a pouze na čínské pevnině.

Čínské Small-Caps:
CSI 500
Když se vysloví pojem „čínské
akcie“, tak si tuzemští investoři
určitě pomyslí na technologické
giganty, jakými jsou Alibaba a
Tencent.
S nimi lze v likvidní formě
obchodovat i na všech významných

Výhoda
malých
čínských
akciových společností je ta, že
velmi často vykazují vyšší tempo
růstu než etablované, globálně
známé korporace. Celkem 500 z
nich je nyní zahrnuto do nového
indexu „CSI 500“.
Výběr
akcií
do
tohoto
benchmarku probíhá v několika
krocích: Nejprve jsou z výběrového
procesu
vyloučeny
všechny
společnosti z benchmarku CSI 300

a současně také dalších 300 akcií s
největší tržní kapitalizací.
Zbývající
A-shares
jsou
seřazeny do pomyslného žebříčku
podle průměrného denního objemu
obchodování za poslední rok.
V další fázi je následně
eliminováno 20 procent firem, které
jsou dle denních obchodů na konci
pořadí. Ze zbývajících akcií je do
indexu zahrnuto 500 největších
členů
podle
kritéria
tržní
kapitalizace.
Tento vícestupňovitý výběrový
proces
odráží
performance
čínských Small-Mid-Cap-A-shares.
V indexu jsou nejvíce zastoupeny
sektory průmyslu, výroby a
zpracování materiálů, spotřeby,
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nachází
fázi
korekce
a
investorům tak nabízí zajímavou
příležitost pro vybudování prvních
pozic.
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