Ropné ETF
Ropa na historických minimách
Cena čierneho zlata klesla najviac v histórií. Investujte do
ropy prostredníctvom ETF fondov, ktoré kopírujú vývoj cien
ropy (WTI, Brent) alebo indexu zloženého z európskych
ropných spoločností. Benefitom ETF sú nižšie poplatky v
porovnaní s CFD, čo predstavuje priaznivé dlhodobé
investovanie najmä bez swapových poplatkov, poplatkov za
predĺženie kontraktu.

WisdomTree Brent Crude
ISIN:
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Dátum vzniku:

09.01.2012

Poplatok za správu:

Ktoré ETF profitujú z rastu cien ropy?
Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Vám ponúka
možnosť nakúpiť ETF, ktoré dokážu profitovať z rastu cien
ropy. Za pomoci ETF WisdomTree Brent Crude Oil dokáže
investor profitovať z rastu cien severomorskej ropy Brent a v
prípade WisdomTree WTI Crude Oil je možné investovať
do americkej ropy WTI. Taktiež netreba zabúdať na veľké
nadnárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v energetickom
sektore a ťažia danú komoditu. V prípade ak sa nechcete
spoliehať na jednotlivú spoločnosť ale radšej sa chcete zviesť
s celým sektorom je vhodné kúpiť viacej spoločností. To však
môže byť nákladné a z toho dôvodu je výhodné kúpiť ETF,
ktoré vlastní podiely v týchto spoločnostiach. Medzi také patrí
napríklad iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS
ETF.
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WisdomTree Brent Crude Oil a WisdomTree WTI Crude
Spoločnosť WisdomTree bola založená v roku 2006 a odvtedy
poskytuje širokú škálu ETF. Aktuálne je pod správou
spoločnosti približne 30 miliárd USD. Spomínané ETF či už
na ropu Brent alebo WTI sú zložené z viacerých futures
kontraktov na ropu, ktoré postupom času ďalej rolujú na
novšie a novšie kontrakty. Tým, že má ETF viacero futures
kontraktov, ktorých splatnosť je v iný mesiac je aj výsledná
volatilita nižšia. Náklady, ktoré si spoločnosť WisdomTree
účtuje za správu sú 0,49 % a sú obsiahnuté priamo v cene.
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
Spoločnosť BlackRock, ktorá spravuje toto ETF bola založená
v roku 1988. Ide o najväčšieho sprostredkovateľa ETF na
svete, ktorý spravuje takmer 7 biliónov USD. Výhodou tohto
ETF ako sme už spomínali sú nízke náklady, ktoré sú na
úrovni 0,46%. Taktiež diverzifikácia do viacerých spoločností
v energetickom sektore zaručuje zníženie podstúpeného rizika.
Najväčšie zastúpenie majú ropný giganti ako sú
spoločnosti Total, Royal Dutsch Shell alebo British
Petroleum. Dokopy je ETF zložené až z 22 rôznych
spoločností, ktorých domicil je naprieč Európou. Taktiež
netreba zabudnúť na dividendu, ktorú spoločnosti pravidelne
vyplácajú. Aktuálne sa dividenda pohybuje na úrovni 6 %
p.a.
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WisdomTree Brent Crude Oil

WisdomTree WTI Crude Oil

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF

Upozornenie! Tento marketingový materiál, ktorý nie je určený vybraným klientom nesmie byť chápaný ako
investičné poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej
mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom,
tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

