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Aufsteiger Index:
Participace na změnách
Každé tři měsíce rozhoduje
Deutsche Börse o složení svých
akciových
indexů.
Akcie
nejžhavějších kandidátů zpravidla
dlouho před skutečnou obměnou
výrazně rostou. Koneckonců fondy
zaměřené
na
kopírování
příslušných indexů musí na tyto

20. ročník

změny reagovat a odpovídajícím
způsobem
přizpůsobit
svá
portfolia. Často tento proces začne
dlouhou před pevně stanoveným
termínem přeskupení indexu. Velmi
napínavé to bude při dalším
rozhodnutí, které se uskuteční 4.
září. Očekává se, že dojde také ke
změnám
v hlavním
akciovém
indexu DAX. Podle pravidla
„Regular
Exit“
je
akcie
ThyssenKrupp v akutním ohrožení.
V souladu s tímto pravidlem
musí nejvyšší
ligu
opustit
společnosti, které se v pomyslném
žebříčku tržní kapitalizace nebo
burzovních obratů neumístí do Top
40. Dle kritéria burzovní hodnoty
zaujímá
ThyssenKrupp
v současnosti jen pozici 44. Kromě
toho musí současně existovat
minimálně jeden kandidát na

postup, který u obou sledovaných
kritérií patří do Top 35. Aktuálně
tuto podmínku splňují hned dvě
společnosti MTU Aero Engines a
Deutsche Wohnen. Pokud se do
DAX dostane společnost MTU
bude mít významný dopad: dle
výpočtů analytiků Commerzbank
by váha společnosti dosáhla
v indexu
na
1,29
procenta.
Indexově orientovaná poptávka by
byla přibližně 840 000 kusů, zhruba
sedminásobek normálního denního
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ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
Deutscher Aufsteiger Index z dílny
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
HVB mohou investoři využít těchto
správnost publikovaných informací nenese
potenciálů a zároveň budou mít
vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční
doporučení
a
informace
obsažené
v
jistotu investice do nejslibnějších
ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
kandidátů na vzestup. Při kalkulaci
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
jsou zohledněny čisté dividendy a
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
požadované poplatky jsou ve výši
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.
akceptovatelných 0,5 procenta p.a.

