
Pick of the Week 
BASF Bonus 
Také v roce 2012 chce největší chemický 
koncern světa - německý BASF -  překonat 
své rekordní hospodářské výsledky dosaže-
né v roce uplynulém. To ale nebude zdale-
ka tak jednoduché jak by se zdálo. Inve-
stoři, kteří sází na rostoucí kurzy, ale záro-
veň chtějí být do určité míry ochránění pro-
ti poklesům, mohou sáhnout po bonus cer-
tifikáty od BNP. 
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Investice do ropy 
Geopolitická rizika 
Ropná sorta WTI v současné době stojí více 
než 107,00 USD a cena severomořské ropy 
brent se vyšplhala na více než 123,00 
USD. Hlavním důvodem pro tento cennový 
růst je pozastavení exportu ropy z Íránu. 
Tento akt přispěl k  geopolitickým nejisto-
tám – kterých se chytají spekulanti a tlačí 
tak ceny ropy vzhůru. 
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Trading série 
Trading kapitál 
Ve spolupráci se Scoach (největší obchodní 
platformou pro strukturované produkty) 
jsme pro čtenáře ZertifikateJournal 
připravili témata, která se zaměří na 
problematiku obchodování -  oblast 
tradingu. V dnešní druhé části našeho 
seriálu se budeme zabývat trading 
kapitálem.  
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Portfolio 
Defenzivní odvětví  
Investovat do tohoto odvětví je možné za 
pomoci certifikátů na index EURO STOXX 
Food & Beverages. Pokud se však poohléd-
nete i po jednotlivých potravinářských titu-
lech, dají se najít všelijaké struktury a to i s 
velice atraktivními podmínkami. 
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Dost už bylo špíny!!! 
Bankéři probuďte se!!! 
Je velmi jednoduché ba prosté oz-
načit banky za hlavní viníky součas-
né finanční a ekonomické krize.  
Ovšem médiím, potikům a dalším 
společenským elitám tato „nálepka“ 
již několik let stačí, aby mohl být 
bankovní sektor označen za žháře a 
strůjce všeho zlého, za nestrůru 
dychtící po penězích, která svoji mo-
rální nenasytností přívedla naši nez-

kaženou společnost až na pokraj pe-
kelné propasti. Jejich zisky (hlavně 
ty) jsou označovány za nemorální a 
jako neakceptovatelná je považová-
na skutečnost, že ztráty bankovních 
subjektů museli vyrovnat daňoví po-
platníci tudíž občané států. Zapomí-
ná se dodat, že o záchraně 
některých bank přece rozhodovali 
demokraticky zvolené vlády a jednot-
liví politici s vlastním úsudkem. Je 
opravdu s podivem, že celá bankovní 
branže sklopila hlavu a přijala roli ot-
loukánka a hlavního viníka. Dokonce 
i nezodpovědná činnost politiků, je-
jich neodmyslitelná spoluúčast a 
lidské selhání při dlouholetém zad-
lužování některých evropských států, 
je překrucována a namísto politiků a 
„odpovědných“ politických stran se 
na pranýři ocitají „zlé“ globálně 
působící banky, které způsobují 
krach evropských národů s hrdou hi-
storií. Na rozdíl od ostatních subven-
covaných odvětví – výrobců auto-
mobilů (šrotovné), ekologické ener-
gie, telekomunikací (fixace vysokých 

cen) - se bankovní segment nedoká-
zal v uplynulých letech sjednotit a 
vybudovat si v Bruselu silnou lob-
by.Kde by byl dnešní svět, dnešní 
společenský systém bez bank? Jaký 
by byl náš blahobyt bez bankovního 
systému? Segment bankovního fi-
nancování, finančních inovací přispěl 
v uplynulých desetiletých (staletích) k 
výraznému pokroku a významně 
přispěl ke zlepšení životní úrovněm, 
životních očekávání. Velká většina 
významných objevů v technických 
oborech nebo v oblasti medicíny by-
la možná jen díky bankovnímu finan-
cování výzkumu a vývoje. To co nyní 
potřebujeme je inovace bankovního 
systému. Může být provedena jen s 
podporou bankovního systému sa-
motného. Banky se musí sjednotit a 
ne si hrát na svém vlastním písečku. 
Protože pak se tyto instituce stávají 
snadným terčem samozvaných re-
formátorů z řad politiků, obecných 
makroekonomů, filosofů, sociologů 
či politologů, kteří s finančním sy-
stémem mají pramálo zkušeností.  

 



 

 

Írán žene cenu ropy vzhůru  
Geopolitická rizika jsou již zohledněna 
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Brent-Future (v USD) 

 
Sestupný trend zastaven 

Sorta ropy Brent opustila v uplynulých dnech svůj klesající trend hlavně z důvodu rostoucích cen. 
Kromě geopolitických nejistot je tento cenový růst také jednou z příčin pro velmi silný posílení. 
Jestliže cena ropy přesáhne úroveň 125,00 USD je další růstový potenciál výrazně omezen. 

 

 

Abwärtstrend gestoppt 
Aufgrund der steigenden Preise der vergangenen Tage hat Brent seinen Abwärtstrend verlassen. 
Neben den geopolitischen Gründen ist dies auch eine Ursache für den recht kräftigen Anstieg. Bei 
125,00 US-Dollar dürfte die Luft aber deutlich dünner werden. 

 

Roční-korelace 
Underlying (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

S&P GSCI (1)   0,65 0,98 0,58 0,65 0,24 0,47 0,99 0,36 

S&P GSCI Agriculturals (2) 0,65   0,52 0,96 0,38 0,20 0,30 0,72 0,25 

S&P GSCI Energy (3) 0,98 0,52   0,45 0,59 0,20 0,41 0,95 0,31 

S&P GSCI Grains (4) 0,58 0,96 0,45   0,30 0,16 0,27 0,65 0,24 

S&P GSCI Ind. Metals (5) 0,65 0,38 0,59 0,30   0,08 0,48 0,69 0,35 

S&P GSCI Livestock (6) 0,24 0,20 0,20 0,16 0,08   0,06 0,26 0,06 

S&P GSCI Pres. Metals (7) 0,47 0,30 0,41 0,27 0,48 0,06   0,50 0,90 

S&P GSCI Red. Energy (8) 0,99 0,72 0,95 0,65 0,69 0,26 0,50   0,39 

Gold (9) 0,36 0,25 0,31 0,24 0,35 0,06 0,90 0,39   

 

Performance: Top & Flop 
Komodity (burza) Perf. 

1 týden 
Perf. 
YTD 

 Cukr (NYBoT) 5,7% 9,8% 

 Ropa WTI Crude (NYMEX) 4,5% 0,0% 

 Olovo (LME) 4,3% 4,8% 
    

 Cín (LME) -2,2% 25,2% 

 Surová rýže (CBoT) -2,5% -6,0% 

 Bavlna (NYBoT) -4,2% -2,9% 

 
 

GSCI-sektory: Top & Flop 
Index Perf. 

3 měsíce 
Perf 
YTD 

 S&P GSCI Ind. Metals TR 11,4% 10,5% 

 S&P GSCI TR 9,4% 8,4% 

 S&P GSCI Energy 8,7% 9,9% 
    

 S&P GSCI Grains TR 8,0% -0,5% 

 S&P GSCI Energy 8,7% 9,9% 

 S&P GSCI Livestock TR 1,0% 4,5% 

 
 

Na benzínových stanicích musíme v 
současnosti sahat hluboko do kapsy. 
Jeden litr benzínu natural se v uply-
nulých dnech přehoupl přes 35 
CZK/litr. Tak vysoké ceny zlobí nejen 
motoristy, ale také celé dopravní 
odvětví. Kritika se opět snáší na rop-
né nadnárodní koncerny a jejich neu-
stálou honbu za vyššími zisky. Ale v 
poslední období rovněž došlo k sil-
nému růstu cen ropy a vyšší ceny 
jsou toho pak logickým důsledkem.  

 
Geopolická rizika  
Ropná sorta WTI v současné době 
stojí více než 107,00 USD a cena se-
veromořské ropy brent se vyšplhala 
na více než 123,00 USD. Hlavním 
důvodem pro tento cennový růst je 
pozastavení exportu ropy z Íránu. 
Tento akt přispěl k  geopolitickým 
nejistotám – kterých se chytají spe-
kulanti a tlačí tak ceny ropy vzhůru.  

 
Trh sází na další eskalaci sporů 

ohledně íránského jaderného pro-
gramu. Zcela nesmyslná tato strate-
gie není, protože zejména prohlášení 
íránského prezidenta Mahmúda Ah-
madínežáda jsou  v posledním ob-
dobí mnohem ostřejší. Pokud dojde 
k rozšíření vývozního embarga i na 
ropě více závislé země jako jsou Itá-
lie, Španělsko nebo Řecko, lze oče-
kávat další vyhrocení krize.  

 
Z čistě fundamentálního pohledu 

ale nemohlo omezení vývozu íránské 
ropy způsobit tak silný nárůst cen 
ropy – především množství ropy, kte-

ré se dováží do Francie nebo Velké 
Británie, je příliš malé. Navíc Libye 
svoje exporty opět zvýšila. A to může 
na trhu způsobit převis nabídky.  

 
Konjunktuální vývoj 
Cena ropy bývá přirozeně zrcad-
lovým obrazen světové hospodářské 
konjunktury. Nicméně prognózy eko-
nomů jsou stále velmi zdrženlivé. 
Ovšem alespoň v USA se zdá, že 
nadále dochází ke kontinuálnímu 
zlepšení. Navíc poptávka ze zemí 
emerging markets, vedená v první 
řadě Čínou, samozřejmě zůstává na 
vysoké úrovni.  

 
Proto se lze domnívat, že íránský 

export bude velmi rychle přesměro-
ván a „černé“ zlato bude namísto do 
Evropy proudit do Číny. Íránská eko-
nomika je stále velmi závislá na 
příjmech z prodeje ropy. A tak by 
například mohla ropa ze Saúdské 
Arábie, která byla původně určena 
pro Čínu, najít oklikou svou cestu do 
Evropy. I tento scénář by způsobil, 
že  evropskému regionu nehrozí 
žádný krátkodobý nedostatek ropy.  

 
I nadále stagnace  
Ale tak daleko ještě nejsme. Jedna 
věc je jistá – v aktuální ceně ropy je 
zohledněno i současné geopolitické 
riziko. Domníváme se, že to může 
být 15 až 30 USD za barel. Pokud 
tedy dojde k odstranění této nejisto-
ty, může dojít k silné korekci cen. 
Ovšem současně také očekáváme i 
daleko lepší konjunkturální vývoj, než 

jaký v současnosti předpovídají od-
borníci. Tato skutečnost naopak 
mluví ve prospěch růstu cen ropy. V 
konečném důsledku ja tak pravdě-
podobná stagnace.  

 
Více či méně rizika 
Bonus certifikát z dílny DZ BANK 
(ISIN DE000DZ3L1F6) má do své 
splatnosti necelý rok a nabízí 
poměrně aktraktivní výnos. Pokud do 
února 2013 nepoklesne cena ropy 
sorty Brent pod hranici 79,00 USD 
(aktuální odstup 36 procent), bude 
tento měnově zajištěný cenný papír 
splacen ve výši 132,13 EUR. Z 
těchto parametrů vyplývá bonus-
výnos ve výši 9,2 procenta. Vyšší 
zisk již nebude možný, protože ve 
výši bonusu je zabudován cap.  

   
Na trhu samozřejmě existují také 

velmi vhodné produkty pro stagnaci, 
ovšem zde jsou rizika nesrovnatelně 
vyšší. Société Générale má v nabíd-
ce klasický Inline-warrant (ISIN 
DE000SG2KWZ7), který do června 
může investorům vynést zhodnocení 
ve výši 9,9 procenta neboli 35,1 pro-
centa p.a. Ovšem cena ropy Brent 
musí až do splatnosti produktu 
zůstat v koridoru mezi 65,00 (odstup: 
47,3 procenta) a 155,00 USD (od-
stup: 25,6 procenta. Pokud bude 
tento předpoklad splněn mohou se 
investoři spokojit s maximálním 
výnosem. Jestliže ovšem cena je je-
denkrát opustí tento koridor, dojde k 
totální ztrátě inestic.  

 



 

 

Zpáteční Express  
Sází na mírný pokles indexu DAX 
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DAX Performance 

 
Vysněný start 

Hlavní frankfurtský index od počátku tohoto roku zhodnotil o více než 15 procent – růstový trend 
je i nadále intaktní. Prostřednictvím Deep Reverse Express od LBBW mohou investoři spekulovat 
na ukončení tohoto růstového trendu. 

Traum-Start 
 

 

Hodnocení 
Reverse Express-certifikáty jsou v současnosti velmi vzácné. Produkt je proto vhodný pro investo-
ry, kteří v příštích letech očekávají u hlavního německého barometru mírný pokles, nebo chtějí 
svá portfolia proti těmto poklesům zajistit. Pro investory, kteří očekávají silný pokles, nejsou Re-
verse Express-certifikáty tou nejlepší variantou. Příliš nízké jsou nabízené roční prémie. Lepší 
volbou jsou v tomto případě struktury „Reverse Bonus“. 

 

 

 

DAX Reverse Express 
ISIN/WKN DE000LB0K1A5/LB0K1A 

Produkt-typ Reverse Express 

Emitent (rating) LBBW (Fitch: A) 

Podkladové aktivum DAX Performance 

Splatnost 23. března 2018 

Příští rozhodný den 15. března 2013 

Bariéra (v % od emise) 140% 

Úpis (Agio) 9. března (1,0%) 

 
 

Index - srovnání 
Akciový trh (burza) Aktuálně Perf. 5 D. Perf. 1 M. Perf. 3 M. Perf. 6 M. Perf. 1 Y. 

DAX (v EUR) 6.840,93 1,3% 6,3% 25,3% 23,7% -4,9% 

EURO STOXX 50 (v EUR) 2.520,64 1,3% 3,2% 20,2% 14,6% -14,7% 

S&P 500 (v USD) 1.357,66 0,5% 3,2% 16,9% 16,8% 3,8% 

Nikkei 225 (v JPY) 9.595,57 3,9% 9,5% 15,4% 9,9% -9,3% 

 

Německá LBBW má ve své produt-
kové nabídce pravou raritu - Deep 
Reverse Express-certifikát na index 
DAX. Způsob fungování je jedno-
duchý, vše je identické jako u klasic-
kého callable – jen v obráceném sle-
du. K předčasnému splacení tedy 
dojde jen v případě, že se bude 
podkladové aktivum v rozhodný den 
nacházet pod (!) předem definovanou 
hodnotou. Ale popořádku.  U tohoto 
cenného papíru mají investoři mož-
nost inkasovat roční prémii ve výši 

sedm procent. Tato prémie bude vy-
placena, pokud DAX v rozhodný den 
(vždy v polovině března) se bude ko-
tovat pod svoji referenční hodnotou, 
která se v rámci emise stanoví 9. 
března tohoto roku. Pokud se to po-
vede již první rozhodný den (v březnu 
2013), bude tento Express splatný za 
107,00 EUR – což odpovídá výnosu 
ve výši 5,9 procenta (bez ážia). O rok 
později by mohlo být vyplaceno 
114,00 EUR. Předpoklad pro splat-
nost přitom stále zůstává identická: v 

rozhodný den se DAX musí nacházet 
pod svoji výchozí emisní hodnotou. 

 
Celkem tedy existuje šest šancí 

na předčasnou splatnost,  finální 
rozhodný den je stanoven na březen 
2018 a zde navíc vstupuje do hry 
další dodatečná bariéra. Ta rozhodne 
o tom, jestli bude Reverse Express 
splatný za nejvyšší možnou hodnotu 
(142,00 EUR) nebo jen za hodnotu 
100,00 EUR, od které se odečte po-
zitivní vývoj indexu DAX. Nicméně in-
vestoři by v tomto případě měli počí-
tat s tím, že v tomto případě budou 
muset realizovat minimálně 
40procentní ztrátu, neboť tato hod-
nota je současně i výše ochrany. Po-
kud by byl dnes rozhodný den, tak 
by tato bariéra ležela na úrovni 9 580 
bodů, tudíž na úrovni, která zřetelně 
přesahuje historická maxima indexu 
DAX. 

 
Riziko 
Na rozdíl od běžných Callables exi-
stuje v případě Reverse Express- 
certifikátů reálné riziko totální ztráty. 
Pokud (alespoň z utopického pohle-
du) se německý index DAX bude za 
šest let kotovat na úrovni 13 688 
bodů, tedy pokud jeho hodnota bude 
o 100 procent výše než je tomu nyní, 
stane se tento produkt bezcenným. 
U běžných Express struktur jde o ri-
ziko spíše teoretické povahy, protože 
konec konců by musela hodnota 
podkladového indexu klesnost na 
konci doby trvání na nulu.  

 

 
  



 
 
 
 
 
 

Defenzivní odvětví s ofenzivními kvalitami 
Multi Express nabízí zajímavé zhodnocení 
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K nadprůměrným výnosům mohou 
dopomoci atraktivní podmínky pro 
vstup do Multi Express certifikátu. V 
poslední době zápasí potravinářské 
odvětví s negativními zprávami. Spo-
lečnost Müller-Brot, bavorský doda-
vatel pro Aldi či Lidl, se kvůli nálezu 
myšího trusu a hmyzu v pečivu a po-
travinových přípravcích, dostala až 
do insolvenčního řízení. Momentálně 
probíhá pokus o záchranu této spo-
lečnosti s pomoci nových finančních 
prostředků od bank. Občané jsou z 
takových zpráv znejištěni. V posled-
ních měsících se k tomu přidává i 
značné zdražování potravin Podle 
německého statistického úřadu doš-
lo jen za měsíc leden ke zdražení 
masných a mlečných produktů o 2,7 
procenta. Ceny potravin tedy rostou 
rychleji než celková inflace a dosahu-
jí nových rekordních úrovní. Zdražo-
vání se projevuje i u diskontních 
řetězců jako jsou již zmíněné Aldi či 
Lidl a dokonce výrazněji  překračují 
průměr odvětví. Zatímco ceny aktu-
álně rostou v průměru o 2,1 procen-
ta, u velkých diskontních řetězců se 
zvedly ceny dokonce o 4,5 procenta. 
Z části je to dáno i konkurenčním 
cenovým bojem v minulých letech. 

 
To však nic nemění na tom, že 

občané nadále pilně konzumují. V 
zásadě nejde o nic překvapujícího, 
koneckonců pít a jíst se musí pořád, 
ať už probíhá ekonomická recese 
nebo naopak probíhá fáze růstu. Po-
travinářské odvětví má o poptávku 
vždy postaráno, díky čemuž jsou i 

akcie těchto společností považovány 
za defenzivní investici. Za zdražová-
ním však nestojí pouze smír v ce-
nových válkách, ale hlavně růst cen 
komodit na světových trzích. Pře-
devším rozvíjející se trhy jako jsou 
Čína či Indie nabírají vysoké tempo 
směrem k blahobytu, což mění i 
návyky v konzumaci potravin. 
Spotřebovává se podstatně více ma-
sa a kvalitnějších potravin, navíc na 
světě stále roste počet obyvatel, což 
dále ženě celkovou potřebu směrem 
vzhůru. 

 
Investovat do tohoto odvětví je 

možné za pomoci certifikátů na index 
EURO STOXX Food & Beverages. Za 
posledních 12 měsíců posílil tento 
index o 15,3 procent, zatímco cel-
kový index eurozóny poklesl o 15,6 
procenta. Bohužel na potravinářské 
indexy zatím neexistují jiné produkty 
než indexové certifikáty, takže nelze 
toto odvětví jako celek uchopit 
například pomocí bonus certifikátů. 
Pokud se však poohlédnete i po jed-
notlivých potravinářských titulech, 
dají se najít všelijaké struktury a to i s 
velice atraktivními podmínkami. Na 
trhu je obchodován express certifikát 
od švýcarské banky Vontobel na 
dvojici potravinářských akcií Unilever 
a Nestlé se šancí dosáhnout vskutku 
zajímavý výnos. První rozhodný den 
bude již 24. května. K rychlému spla-
cení je zapotřebí, aby obě akcie ten-
to den zakončily nad hodnotami ze 
dne emise. To se zatím oběma ti-
tulům daří. Nestlé startovalo za 54,60 

CHF a s aktuálními 55,55 CHF si za-
tím drží hubený náskok 1,7 procenta. 
Unilever je na tom lépe, na úrovni 
25,625 EUR má oproti emisním 
22,495 EUR už slušnější polštář ve 
výši 12,2 procenta. Pokud dojde za 
tři měsíci k předčasnému splacení, 
vyplatí certifikát částku 1 200 EUR. 
Při aktuální ceně 1 020 EUR rychlý 
výnos činí 17,6 procenta neboli 83,2 
procent p.a. Pokud to s předčasným 
splacením neklapne, pokračuje papír 
směrem k dalším třem šancím na 
předčasné splacení. Hranice 
zůstávají totožné, celková výplata je 
ale degresivní, každý rok klesá o 
50,00 EUR. Pokud nevyjde ani jedna 
šance na předčasné splacení i s ex-
press výnosem, tak o tom, zda bude 
certifikát splacen alespoň za nominál 
rozhodne na konci doby trvání (v 
květnu 2015) bariéra nacházející se 
na úrovni 60 procent hodnoty ze dne 
emise. Pro defenzivní potravinářské 
tituly je tato ochrana velice solidní. 

 
K doporučení k nákupu nás však 

vede hlavně šance na rychlé splacení 
ve výši 1 200 EUR už za tři měsíce a 
vstupní kurz 1 020 EUR je jen lehce 
nad nominální hodnotou. Z grafu 
vývoje hodnoty tohoto certifikátu lze 
totiž vyčíst, že od konce prosince se 
ocenění certifikátu prakticky vůbec 
neměnilo a již téměř dva měsíce visí 
na úrovni 1 010 na 1 020 EUR. 
Ocenění certifikátu tak vůbec nerea-
govalo na růstový trend akcií v letoš-
ním roce. Black-Scholesův model 
pro ocenění této konstrukce hovoří o 

aktuální férové ceně 1 052 EUR za 
jeden certifikát. Podhodnocení o 
zhruba tři procenta sice nevypadá na 
první pohled nijak extra lákavě, ale 
vzhledem k možnosti předčasného 
splacení už za tři měsíce může tako-
vé podhodnocení pěkně nakoupnout 
celkový výnos. 

 
Certifikát tak nabízí nejen investi-

ci do defenzivního odvětví, ale pře-
devším atraktivní příležitost pro vstup 
se solidní šancí na rychlé předčasné 

splacení s výnosem přesahujím 80 
procent p.a. 

 
Tento	  text	  byl	  připraven	  společností	  Best	  Buy	  Investments	  
a	  nemusí	  se	  shodovat	  s	  míněním	  redakce	  ZertifikateJour-‐
nal.	  

 

Společnost Best Buy Investments, a.s. byla založena 
v roce 2007 a svým klientům nabízí investiční 
strategie založené na nejmodernějších investičních 
instrumentech, jako jsou investiční certifikáty, opce, 
ETF a další. 

 

http://www.bbi.cz
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Kemal Bagci 

RBS 
Ropa v hledáčku 
 
Na opčním trhu jsou v současnosti 
největší sázky na ropu s bazickou 
cenou ve výši 150,00 USD. Kon-
cem loňského roku vzrostlo ob-
chodování s těmito call-opcemi o 
více než jednu třetinu. Ve skuteč-
nosti by nemělo jít o žádnou 
zvláštní událost, kdyby se ovšem 
nejednalo o jednoroční dobu 
trvání. Z celkových objemů je 
patrné, že se tržní účastníci chtějí 
zajistit proti růstu ceny ropy nad 
úroveň 150,00 USD. Pohyb cen 
ropy byl ovlivněnen Čínou, kde 
ekonomika rostla rychleji (8,9 pro-
centa) než většina expertů očeká-
vala (8,6 procenta).  Protože zpo-
malení  čínského hospodářského 
růstu bylo výrazně menší, je to 
jasným signálem, že poptávka 
druhého největšího spotřebitele 
ropy zůstane i nadále velmi ro-
bustní. Dalším motorem pro růst 
černého zlata jsou geopolitická 
pnutí, která (doufejme) budou mít 
je krátkodobý charakter. Konflikt v 

Íránu totiž bobtná již po několik 
měsíců a jeho vyřešení je stále v 
nedohlednu. Spíše je opak prav-
dou. V uplynulých dnech došlo k 
novému stupni eskalace, když se 
Evropa rozhodla pro zavedení 
ropného embarga a zmrazila 
všechny účty centrální banky z 
Teheránu. Írán nyní hrozí, že 
uzavře Hormuzský průliv. Touto 
strategickou vodní cestou mezi 
Íránem a Ománem je transporto-
vána ropa ze Saudské Arábie, Irá-
ku, Spojených arabských emirátů, 
Kataru a Kuvajtu. Jedná se o více 
než 20 procent celosvětového ob-
jemu obchodů s ropou. Ovšem 
vojenští experti zpochybňují sku-
tečnost, že by byl Írán vůbec 
schopen tuto klíčovou cestu 
uzavřít. Nicméně americká letad-
lová loď se nyní opět pohybuje v 
blízkosti íránských břehů. Pokud 
by byl samotný transport ropy na-
rušen teroristy, mohlo by to vést k 
cenové explozi a ropa by rychle 
vzrostla nad úroveň 200,00 USD. 
Ale také bez výše zmíněných 
střetů představují rostoucí ceny 
ropy enormní zvýšení rizik pro 
světovou ekonomiku. Írán těží 3,5 
milionů barelů denně. Pokud by 
bojkot vedl ke ztrátě tohoto 
množství, může sdružení OPEC i 
po mobilizaci svých volných kapa-
cit uvolnit pouze 3,1 milionů ba-
relů ropy. Jestliže by konjunktura 
naskočila lépe než se očekává, 
mohlo by dojít k problémům se 
zásobováním. Prostřednictvím 
MINI Futures na sorty Brent a WTI 
mohou investoři dobře participo-
vat na krátkodobých trendech. 

Pick of the Week   
BASF cílí na rekord           
i v roce 2012 
 
Také v roce 2012 chce největší che-
mický koncern světa - německý 
BASF -  překonat své rekordní 
hospodářské výsledky dosažené v 
roce uplynulém. To ale nebude zda-
leka tak jednoduché jak by se zdálo. 
Hospodářská nejistota, která dopro-
vází dluhovou krizi, zanechává také v 
tomto odvětví jasné stopy. Hospo-
daření ve čtvrtém čtvrtletí značí 
mírný pokles a rovněž start do nové-
ho roku byl z obchodního hlediska 
tuhý. Nicméně management společ-
nosti je i nadále optimistický. 
Potřebné impulsy by měly příjít z ob-
lastí emerging markets. Investoři, 
kteří sází na rostoucí kurzy, ale záro-
veň chtějí být do určité míry och-
ráněni proti poklesům, mohou v pro-
duktu od BNP najít zajímavou fi-
nanční alternativu.  

 

Směrem vzhůru bez limitu 
BRIC-Bonus bez Cap  
 
Silný začátek roku: MSCI BRIC 
zhodnotil od začátku roku o více než 
20 procent a tím lehce „strčí“ do 

kapsy tržní barometry z vyspělých 
ekonomických zemí. Oslabující hroz-
ba inflace umožnila, že centrální 
banky zaplavily trhy likviditou. Sa-
mozřejmě také psychologie hraje 
zásadní roli. Trhy jsou optimistické a 
investoři se opět nebojí podstupovat 
vyšší rizika. Investice do segmetu 
BRIC tudíž patří k nejčastějším 
přáním. Tyto země mají stále velký 
růstový potenciál. Odborníci očeká-
vají, že v letošním roce vzroste HDP 
v zemích BRIC o 4,6 procenta. O ta-
kovém růstu si Evropa může nechat 
jen zdát. Prostřednictvím nové emise 
z dílny RCB (ISIN AT0000A0U9N4) 
se mohou investoři odvážit vstoupit 
do tohoto tržního segmentu s nez-

bytně nutnou ochranou. Upisovací 
období bonus certifikátu končí 9. 
března. Podkladovým aktivem pro-
duktu je index S&P BRIC 40. Bonus 
certifikát je vybaven tříletou dobou 
trvání a investorům nabízí participo-
vat bez omezení (cap) v poměru 
„jedna ku jedné“ na pozitivním vývoji 
indexu S&P BRIC 40. I kdyby index v 
následujících letech přešlapoval na 
místě, obdrží investoři při splatnosti 
výnos ve výši 17 procent (neboli 5,4 
procenta p.a.) a to při splnění před-
pokladu, že nebude prolomena bari-
éra, kterou emitent stanoví 12. břez-
na na úrovni 60 procent z hodnoty 
podkladového indexu.  
 

BASF Bonus-certifikát 
ISIN/WKN DE000BP2L8Z5/ BP2L8Z 

Emitent (Rating) BNP Paribas (Fitch: A+) 

Produkt typ Bonus certifikát bez Cap 

Finální den ocenění 20. června 2014 

Bariéra (odstup) 45,00 EUR (-32,4%) 

Bonus (odstup) 84,00 EUR (26,2%) 

Bonus-výnos (p.a.) 27,3% (11,0% p.a.) 

Prodej/Nákup (Spread) 65,94/65,98 (0,1%) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příklad: 
U pozice o velikosti 1 000 EUR se 
zaplacené fixní poplatky ve výši 
20,00 EUR přesně rovnají 2 
procentům zainvestovaného 
kapitálu. Investor musí s danou 
pozicí dosáhnout minimálně zisku 
ve výši 2 procent, aby se nedostal 
do ztráty a  minimálně tak pokryl 
své náklady na obchodování.  
 

Příklad: 
Předpokládejme, že budeme 
potřebovat hrubý roční příjem ve 
výši 35 000 EUR. Pokud se vám v 
minulosti podařilo dosahovat 
úctyhodného výnosu ve výši 35 
procent za rok, lze si s tradingem 
vydělat na živobytí – za 
předpokladu, že se toto skvělé 
35procentní zhodnocení bude 
vztahovat minimálně na částku ve 
výši 100 000 EUR.  

1x1 Trading 
Část 2: Trading kapitál 
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Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro 
strukturované produkty) jsme pro 
čtenáře ZertifikateJournal připravili 
témata, která se zaměří na 
problematiku obchodování -  
oblast tradingu. V dnešní druhé 
části našeho seriálu se budeme 
zabývat trading kapitálem.  

 
 

Kolik kapitálu je vůbec potřeba, 
abychom se mohli živit tradingem?  

 
Jaká je optimální velikost účtu pro 
trading? 

 
To jsou nejčatější otázky 

každého investora na většině 
seminářích o tradingu. Jako 
odpověď na tuto otázku se 
očekává, že se zveřejní jedna 
absolutní peněžní částka. Ale ve 
skutečnosti neexistuje žádná 
optimální velikost účtu.  

 
Avšak existují základní úvahy o 

které se lze opřít, dřive než se 
rozhodnemte s jak velkým účtem 
chtete trading začít. 

 
Pomůže předem si rozmyslet, 

jaké náklady chceme nést v 
průběhu roku (nebo jiného 
individuálně zvoleného období). 
Ovšem něměli bychom brát v 

úvahu jen vlastní životní náklady, 
ale také náklady, které jsou 
spojené přímo s tradingem.  

 
Zde se bude jednat o náklady 

na infrastrukturu (například 
počítač), náklady které je nutné 
vynaložit na pořízení internetu, ale 
sem patří také poplatky spojené s 
obchodováním.  

 
Pokud budete pracovat jako 

trader na “plný úvazek” - tedy jako 
osoba samostatně výdělečně 
činná, je nutné počítat s dalšími 
dodatečnými náklady: na zdravotní 
pojištění, důchodové pojištění a 
další jako například úrazové 
pojištění.  

 
Kromě toho je nutné připočíst 

daň ze zisku ze zrealizovaných 
obchodů. 

 

Tento příklad je velmi 
zjednodušený a je určen pouze pro 
názorné vysvětlení toho, že se lze 
prostřednictvím tradingu uživit.  V 
případě pochybnosti je nutné mít k 
dispozici konto světší sumou 
vložených prostředků.  

 
Čím větší je kapitalizace, tím 

snažší je  i možnost se 
prostřednictvím tradingu živit. To je 
dáno dvěma důvody.  

 
Za prvé relativní performance 

znamená dosáhnout u většího 
konta (v absolutních číslech) 
vyššího výnosu. 35 procent z 10 
000 EUR odpovídá částce 3 500 
EUR, ale u 1 milionu bude  
výsledná suma již ve výši 350 000 
EUR. Na druhé straně mají fixně 
zaplacené poplatky menší vliv na 
celkové zhodnocení. 

 

Pokud by došlo k otevření 
pozice ve výši 10 000 EUR, musí 
se rovněž zaplatit  fixní poplatky ve 
výši 20 EUR, ale díky 
objemnějšímu kapitálu, jsou v 
tomto případě relativní náklady na 
investici pouze ve výši 0,2 
procenta. Jak je patrné, má velký 
investiční kapitál skutečně svoji 
výhodu.  

 
Je však třeba mít na paměti i 

skutečnost, že čím vyšší je 
hodnota prostředků na kontě, tím 
vyšší hodnotu mají i jednotlivé 
pozice. A čím vyšší je jednotlivá 
pozice, tím větší je emocionální 
tlak, pokud se tato pozice nevyvíjí 
tak, jak jsme si představovali.  

 
Zkušenosti z praxe ukazují, že v 

normálním případě je výše nákladů 
na trading účtě přímo úměrná 
kvalitě a zkušenostem traderů. I 
když se do tradingu vstoupí s 
dostatečně vysokým kapitálem, 
tak se v reálných tržních 
podmínkách velmi rychle ukáže, 
jaká je skutečná kvalita vlastního 
(individuálního) tradingu.  

 
Výše účtu je v každém případě 

jedním z mnoha faktorů, které jsou 
schopny vytvořit optimální 
rámcové podmínky pro úspěšný 
trading. 


