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lepšího zhodnocení než cenné
papíry jejich původních mateřských
firem. Například jak studie o spinoffs z roku 2015, kterou provedla
Krannert School of Management,
tak i novější studie od S&P z roku
2017 zjistily, že spin-offs vykazují
významnou
přidanou
„performance“.

Spin-Off Index
Profitovat na štěpení firem
Štěpení firem označované jako
spin-offs patří mezi nejlukrativnější
investiční příležitosti, které finanční
trhy nabízejí. Již na konci
osmdesátých let a na začátku let
devadesátých dospěly četné studie
k závěru, že cenné papíry spin-offs
společností dosahují mnohem

Kumulovaná
outperformance
dosahovala za tři roky v průměru 20
procent.
Tento
významný
„nadvýnos“ je patrný u obou výše
uvedených studií, i když pro měření
a pozorování zohledňovaly různé
časové horizonty. Působivě tuto
skutečnost prezentuje S&P Spinoff-Index, který byl vytvořen v
prosinci 2006 a od svého uvedení
výrazným způsobem překonal
výnos celkového trhu.

Investoři, kteří chtějí participovat
na firemních spin-offs, mohou při
svých investičních rozhodnutích
zohlednit certifikát na Solactive
Global Spin-Off PerformanceIndex,
který
má
v nabídce
švýcarská Bank Vontobel.
Index zohledňuje hodnotový
vývoj 20 vybraných společností,

Solactive Global Spin-Off Index: Od emise více než 40 procentní růst
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přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.
Rizikové
upozornění:
Veškerý
obsah
ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
správnost publikovaných informací nenese
vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční
doporučení
a
informace
obsažené
v
ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.

180

01/15

01/16

ZERTIFIKATEJOURNAL
Využijte optimálně potenciál investičních produktů!
Zertifikatejournal je nezávislé informační médium pro inteligentní investování
s moderními finančními produkty.
l

jejichž spin-off bylo uskutečněno
ZERTIFIKATEJOURNAL
je informační servis firem ZJ Media GmbH a
v posledním
období.
Složení
indexu
Schwingel+Partner s.r.o. Náhorní 14, 616 00
Top-Tipp der Woche
Brno, Česká republika / Fax: +42(0)5 43236547 /
je DAX
čtvrtletně
prověřováno
a
v
E-mail:zertifikatejournal@icloud.com
Inline Korridor
případě
potřeby
dochází
Congue in egestas
ac ornare nibh,
nunc eu aliquam
nec. Facilisis molestie praesent
Internet: www.zertifikatejournal.cz
k příslušným
a ornare
nam, non amet felisúpravám
integer, varius tellus
vestibulum,
nibh donec natodque
Vydavatel:
Martin Svoboda
Redakce: Martin
Grimm,
Christian
nunc. Consectetuer
molestie,
ornare
ultricies
erosScheid
urna nec,
přeskupením.
U pellentesque
produktuvel neque
je
Objednávky: info@zertifikatejournal.cz
interdum euismod adipiscing velit molestie mattis
pede.vydávání:
Consectetuer
pellentesque
Periodika
Čtrnáctideník
per
E-mail vel
(bez
účtován poplatek ve výši 1,5
neque molestie.
právního nároku)/ Přihlášení: E-mailem zdarma
procenta ročně. Dividendy jsou do
www.zertifikatejournal.cz / Registrace: ISSN:
1213-8622 /Autorská práva: Veškerá autorská
Strategie
Aktuell · Seitev7plné výši
indexu
reinvestovány
práva k časopisu ZERTIFIKATEJOURNAL
vykonává vydavatel. Jakékoliv užití časopisu nebo
(DE000VZ2SP07).
jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,

01/17

01/18

01/19

