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CMC Markets wprowadza do oferty 17 nowych, „tematycznych”
koszyków akcji





Konstrukcja koszyków oparta na konkretnych sektorach gospodarki pozwala korzystać ze
zmian cen akcji, które znajdują się w wyraźnych trendach, na przykład spółek z branż
streamingu mediów lub 5G
Koszyki zapewniają niższe koszty transakcyjne w porównaniu do kontraktów CFD na akcje
poszczególnych spółek
Koszyki pozwalają dywersyfikować ryzyko w obrębie danego sektora i jednocześnie oferują
szeroki wybór „tematów inwestycyjnych”

CMC Markets, jeden z wiodących na świecie brokerów Forex i CFD, ogłosił udostępnienie na swojej
platformie transakcyjnej 17 nowych koszyków akcji. Obejmują one szeroki zakres „modnych” i
perspektywicznych branż, takich jak na przykład producenci gier, automatyka i robotyka, bądź OZE. Dzięki
nim za pomocą jednej transakcji inwestor może uzyskać ekspozycję na zdywersyfikowany portfel będący
reprezentacją danej branży.
Nowododane koszyki dotyczą następujących branż: producenci marihuany, 5G, Big Tech,
cyberbezpieczeństwo, płatności mobilne, samochody autonomiczne, producenci gier, banki USA, energia
odnawialna, chińskie spółki technologiczne, serwisy streamingowe, media społecznościowe, branża SaaS
(oprogramowanie jako usługa), automatyka i robotyka, banki brytyjskie, banki europejskie, europejski sektor
motoryzacyjny.
W skład każdego z koszyków wchodzi do 50 akcji spółek związanych z danym tematem inwestycyjnym, a
każda ze spółek ma przypisaną odpowiednią wagę. Aby upewnić się, że wycena poszczególnych koszyków
odzwierciedla aktualną sytuację rynkową CMC Markets współpracuje z firmą IHS Markit. Nadanie
poszczególnym spółkom odpowiedniej wagi pomaga uniknąć skutków zmian cen podmiotów działających w
różnych sektorach, które mogłyby mieć nieproporcjonalny wpływ na wycenę koszyka.
Simon Campbell, dyrektor ds. tradingu w CMC Markets, powiedział: „Chcemy pomagać klientom odnosić
sukces i z tą myślą wprowadzamy nasze nowe produkty. Obserwujemy, jak zainteresowanie konkretnymi
branżami skokowo rośnie, gdy stają się one modne. Dlatego proponujemy klientom nowy sposób na
powiązanie z nimi swoich inwestycji, żeby mogli lepiej wykorzystywać pojawiające się okazje. Gdy zatem
dany sektor wchodzi w wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy, nasze koszyki pozwalają w łatwy sposób go
wykorzystać. Każda z branż, których dotyczą nasze nowe koszyki akcji, jest szeroko komentowana w
mediach, więc dobry dostęp do informacji pozwala inwestorom podejmować decyzje oparte na faktach”.
Produkty tego typu są opracowywane przez CMC Markets, dlatego kolejne koszyki mogą być szybko i łatwo
dodawane do oferty, w odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie.
Więcej informacji o nowych koszykach akcji
https://www.cmcmarkets.com/pl-pl/koszyki-akcji.
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###
Podstawowe informacje o CMC Markets
CMC Markets jest międzynarodową firmą inwestycyjną, wiodącym brokerem kontraktów na różnice (CFD), notowanym
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE:CMCX). Za pośrednictwem platform transakcyjnych online
klienci CMC Markets mogą inwestować w ponad 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych związanych z rynkami
walut (Forex), akcji, obligacji, surowców i towarów. Firma, która powstała w 1989 r. w Londynie, aktualnie posiada 14
oddziałów w różnych regionach świata, w tym w Polsce, obsługując klientów z ponad 70 krajów. Broker był wielokrotnie
nagradzany za najlepszą ofertę i innowacyjne platformy transakcyjne, m.in. zdobył tytuł „Zagranicznego brokera CFD
roku” oraz „Zagranicznego brokera Forex roku” w konkursie Invest Cuffs 2019. Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej www.cmcmarkets.pl.
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Informacje zawarte w niniejszym materiale dla mediów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży
produktów finansowych. Wszelkie informacje publikowane przez CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce nie stanowią czynności w zakresie doradztwa
inwestycyjnego ani finansowego. W przypadku, kiedy w treści materiału dla mediów prezentowane są historyczne wyniki inwestycyjne produktów finansowych, nie ma
gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. CMC Markets UK Spółka Akcyjna oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000575015, NIP 1070035062,
oddział spółki CMC Markets UK plc z siedzibą w 133 Houndsditch, Londyn EC3A 7BX, zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 0244840, nadzorowanej przez
Financial Conduct Authority, wpisanej do rejestru firm inwestycyjnych pod numerem 173730.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów
detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy
możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Klienci Profesjonalni: Digital 100 i Kontrakty Ekspresowe pociągają za sobą ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Instrumenty finansowe mogą nie być
odpowiednie dla wszystkich inwestorów, w związku tym upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i zasięgnij niezależnej porady. Inwestuj tylko te środki, na których
utratę możesz sobie pozwolić.
Więcej w informacji o ryzyku na stronie www.cmcmarkets.pl.
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