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Co je to certifikát?

- Je to dlužní úpis, který neztělesňuje akcionářská práva, certifikát tedy pouze 
ztělesňuje právo na dlužnou částku

Trhy a podklady certifikátů

- Instrument obchodovaný především v Evropě
- Možnost obchodovat pomocí certifikátů i Americké podklady
- Největším trhem je Německo (IBIS – XETRA, FWB - Frankfurt, SWB - Stuttgart)
- Podkladová aktiva: indexy, akciové koše, měny, komodity, dluhopisy



Dělení certifikátů

- pákové X investiční
- pákové - půjčujeme si prostředky od emitenta
- investiční - pouze vlastní prostředky

- podle rizika - pákové
- certifikáty kopírující podkladové aktivum 1:1
- garantované

- podle směru trhu - možnost profitovat na rostoucím/stagnujícím/klesajícím trhu

- expirace certifikátů - tzv. open-end
- předem stanovené datum expirace



Investiční certifikáty

a) Indexové/basket certifikáty
- kopírují podklad 1:1
- index, koš akcií atd.

100



Investiční certifikáty

b) Diskontní certifikáty
- jedná se o nákup certifikátu na podkladové aktivum s diskontem
- vhodné pro podklady s minimálním pohybem/nejednoznačný vývoj trhu
- předem určen maximální profit
- diskont vytvoří rizikový polštář

100



Investiční certifikáty

c) Bonusové certifikáty
- bonus pokud podklad zůstane v určité hranici
- proražení hranice = kopírování podkladu 1:1
- vyplacení bonusu v době splatnosti
- může mít omezenou výši výnosu

100



Investiční certifikáty

d) Zaručené certifikáty
- garantované certifikáty
- záruka za vložený kapitál

100



Pákové certifikáty

- Knock-out certifikáty (Turbo)
- realizační cena – snižuje požadavek na investiční kapitál = finanční páka
- téměř vždy přesně kopírují změnu hodnoty podkladového aktiva
- knock-out = automatická mez pro uzavření pozice
- čím vyšší páka, tím větší riziko ale i možnost zhodnocení
- spekulativní způsob obchodování

Ztráta celkové výše investice



Obchodování certifikátů u LYNX

- Obchodování na burze, ne proti emitentovi

- 0,12% z hodnoty transakce, min €6 (N,FR,NI)

- Reálná data - German (XETRA) Equities & Derivates



800 877 877 (zdarma)

info@lynxbroker.cz


