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BCDI USA
Úspěšný globální koncept
boerse.de-Champions - Defensive
Index, krátce BCDI, je velmi
úspěšným produktem. V minulosti
tento certifikát zhodnotil peníze
investorů a předčasně jim nadělil
výrazný zisk. Základní koncepce
indexu se opírá o myšlenky
investiční redakce boerse.de, která

20. ročník

chtěla do globálně orientovaného
benchmarku vybírat z portfolia 100
nejúspěšnějších a nejjistějších
akcií, kterým byl na základě
předchozí analýzy udělen titul
„Champion“.
Z
těchto
100
„šampionů“ je vyfiltrováno deset
obzvláště
defenzivních
titulů,
vyznačují
se
jednoduchými
obchodními
modely,
silnými
značkami, a trvalými konkurenčními
výhodami.
Tato
transparentní
investiční strategie byla nyní
přenesena do USA. Certifikát BCDI
USA spojuje 10 amerických
šampionů do jednoho investičního
produktu.
Nově
emitovaný
strategický certifikát od Vontobel,
umožňuje investorům podílet se na
hodnotovém vývoji vybraných
amerických
společností
(ISIN
DE000VE3BAC6). Do portfolia

certifikátu BCDI USA pak bylo z
těchto 100 šampionů vybráno
deset „Top-Champions“. Index
BCDI USA zohledňuje vývoj právě
těchto
deseti
nejlepších
amerických šampionů. Pololetní
prověřování
a
přeskupování
vybraných členů indexu zajistí, že
každý z deseti šampionů bude mít
po přeskupení v indexu váhu

BCDI USA: Přesvědčivá zpětná kalkulace
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