Praktické aspekty obchodování
Praha, 23. dubna 2014

Přednášející: Martin Oliva

Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz, www.patria-direct.cz

Investiční proces

Hledáme odpověď na následující otázky:

Co?

Investiční instrumenty

Kde?

Trhy

Kdy?

Patria Direct Research
Spolupráce s makléřem
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Jaké instrumenty Patria Direct nabízí?

Expozice možná prostřednictvím širokého spektra instrumentů:
 Akcie
 ETF a ETC (jednoduchá expozice na sektor, komoditu, …)
 Investiční certifikáty a warranty
 Korporátní a státní dluhopisy
 Strukturované produkty
 CFD kontrakty (Patria Forex)
 Podílové fondy
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Trhy, na kterých Patria Direct obchoduje

 Česká republika
 Evropa
– Německo

– Itálie

– Dánsko

– Velká Británie

– Nizozemí

– Finsko

– Švýcarsko

– Portugalsko

– Norsko

– Francie

– Rusko

– Švédsko

 USA a Kanada
 Asie (Japonsko, Austrálie, Hong Kong)
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Měnové riziko – zajištění prostřednictvím měnových forwardů
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Měnové forwardy

 Jednoduchý způsob zajištění měnového rizika
 „Měnová konverze s vypořádáním v budoucnosti za předem dohodnutý kurz“
 Široké spektrum měn
– GBP

– PLN

– USD

– CAD

– NOK

– CZK

– CHF

– JPY

EUR

– EUR

 Splatnost až 6 měsíců, možnost ukončit kdykoliv

 Otevření i uzavření bez poplatků

USD

 Minimální objem již od ekvivalentu 10.000 USD
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Jaké konkrétní cenné papíry nakoupit?

Patria Direct Research
 Ad-hoc analýzy a komentáře
 Dlouhodobé investiční příležitosti
 Krátkodobé investiční tipy (Radar)

 Sekce Research v internetové obchodní aplikaci Webtrader
Spolupráce s makléřem
 Tým 8 zkušených makléřů
 Dlouhodobá spolupráce
 Investiční doporučení a konzultace
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Jaké konkrétní cenné papíry nakoupit? – Research
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Jak načasovat investici?

Krátkodobý investiční horizont
 Krátkodobé investiční tipy (Radar)
 Ad-hoc investiční doporučení makléřů

Dlouhodobý investiční horizont
 Dlouhodobé investiční příležitosti
 Preferované sektory
 Sestavení portfolia po konzultaci s makléřem
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Závěr

 Patria Direct nabízí široké spektrum investičních instrumentů,
obchodovat je možné na velkém množství zahraničních trhů
 Měnové riziko při investicích na zahraničních trzích lze velmi jednoduše
eliminovat prostřednictvím měnových forwardů

 K načasování investice a volbě konkrétních titulů mohou pomoci:
– Dlouhodobé investiční příležitosti
– Krátkodobé investiční tipy (Radar)
– Investiční doporučení makléře
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Kontakty

Děkuji za pozornost

Telefon

+420 221 424 424

Email

info@patria-direct.cz

Web

www.patria-direct.cz

Martin Oliva – makléř Patria Direct
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Disclaimer

Uvedený dokument, který jste obdrželi na vzdělávacím semináři společnosti Patria Direct, není analýzou investičních příležitostí nebo
investičním doporučením. Při jeho tvorbě nebo šíření Patria Direct nepostupovala podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.
Informace zde uveřejněné jsou získávány z několika důvěryhodných zdrojů. Přesto, že byl tento dokument připravován v dobré víře,
nemůže Patria Direct přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo přesnost informací zde uvedených s výjimkou údajů vztahujících se
k Patrii Direct. Tento dokument sděluje názor Patrie Direct ke dni zveřejnění a může být změněn bez předchozího upozornění. Úspěšné
investice v minulosti neindikují příznivé výsledky do budoucna. Tento dokument nepředstavuje v žádném případě nabídku k nákupu či
prodeji investičních nástrojů. Investiční nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a
doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti,
cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním zákazníkům. Zákazníci jsou
povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého
zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v
žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů
takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně
investovaných prostředků není zaručena. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím
vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy
z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.
Podrobnější informace o Patria Direct, poskytovaných investičních službách, investičních nástrojích a souvisejících rizicích, opatřeních
na ochranu majetku zákazníků (včetně systému odškodnění) a obsahu závazkového vztahu naleznete na internetových stránkách
Patria Direct v sekci MiFID.
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