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FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZPRÁVY
Evropská centrální banka zasedala 4. června. Měnová autorita eurozóny oznámila
zvýšení objemu programu kvan ta vního uvolňování (Pandemic Emergency
Purchase Programme) o 600 mld. eur na celkových 1,35 bilionu euro. Dle prognóz by
měla ekonomika v EU klesnout o 8,7 %. V příš m roce se očekává k růst kolem 5 %.
Americká centrální banka Fed zasedala 10. června. Základní úroková sazba byla
ponechána na úrovni 0–0,25 % a neměla by se měnit minimálně do konce roku 2022.
V letošním roce by měla americká ekonomika poklesnout o 6,5 %.
Červnová průměrná nezaměstnanost v EU byla 7,8 %, v USA se už tře
pohybuje nad 12 %.

měsíc

Akcie se poměrně rychle oklepaly ze svých ztrát a nejširší globální akciový index MSCI
All Country World připsal v červnu zhodnocení 3,0 %. Na lednové hodnoty tento

index ztrácí již „pouze“ 7 %.
Ceny ropy také pokračovaly v růstu a po obchodních válkách mezi Saudy, Ruskem a
USA se vrací ke 40 dolarům za barel.
Cena zlata na začátku července prolomila hranici 1 800 dolarů za trojskou unci. Z
pohledu cen v amerických dolarech zlato zpevnilo cenu během první poloviny tohoto
roku o 18 %. Bank of America dokonce zvýšila výhled cen zlata v 18měsíčním
horizontu z 2 000 dolarů na 3 000 dolarů za unci, což dává investorům do zlata a
dalších cenných kovů velký prostor pro růst.

I v současné době, kdy ceny stále kolísají, je široký prostor pro inves ce. Například s
pravidelnou inves cí nyní můžete nakoupit kvalitní inves ční nástroje za velmi
příznivé ceny a v budoucnu proﬁtovat na jejich zhodnocení.
Pokud máte zájem současné situace využít a chcete začít s pravidelným
investováním, kontaktujte svého poradce KAPITOLu. K dispozici jsou vám i naši
inves ční specialisté na e-mailu: inves ce@kapitol.cz nebo na lince +420 910 880
022 v pracovní dny mezi 08:00 - 16:00.
Ocenění: Smíšený fond Patrimonial Balanced European Sustainable, který nabízí
jeden z našich obchodních partnerů, získal pě hvězdičkový ra ng od agentury
Morningstar. Jde o hodnocení, které obdrží jen 10 % nejlepších fondů v dané
kategorii. Chcete investovat do špičkových produktů? Zeptejte se svého poradce
KAPITOLu.

PROČ INVESTOVAT SE SPOLEČNOSTÍ KAPITOL?
V KAPITOLu letos slavíme 25. výročí a díky bohatým zkušenostem se řadíme mezi
nejlepší poradenské společnos v České republice. Patříme do významné ﬁnanční
skupiny Vienna Insurance Group (VIG).
Díky zázemí této světově uznávané skupiny si můžete být jis stabilitou, serióznos a
důvěryhodnos společnos KAPITOL.
Během své existence jsme v KAPITOLu vybudovali široké zázemí a díky zkušenostem i
kvalitním partnerům jsme získali neochvějné místo na trhu.
V KAPITOLu za všech okolnos dbáme na e cký kodex a c me hodnoty, které máme
nastaveny.
Naši inves ční specialisté, kteří řádně složili zákonné zkoušky ČNB, vždy jednají v
zájmu klienta.
Naším cílem je spokojenost a důvěra našich klientů, které jsou základem k
dlouhodobé spolupráci.

Díky rozsáhlým inves cím do interních systémů patříme k digitální špičce
napříč poradenskými společnostmi. Máme online srovnavače produktů a řadu
vašich požadavků a přání z oblas pojištění, inves c nebo úvěrů dokážeme
zprostředkovat online na dálku bez nutnos osobní návštěvy.

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Obchodní firma: KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
Základní kapitál: 20 mil. Kč
Sídlo: Vlněna 526/3, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 60751070
DIČ: CZ699000955
Bankovní spojení: 1045462/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce
1604
Otevírací doba a kontaktní údaje:
Provozní doba klientského centra: po-pá, 08:00-16:00
Klientská linka: +420 910 880 088
E-mail: podpora@kapitol.cz

Důležitá upozornění:

Jedná se o obchodní sdělení společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. (dále jen KAPITOL).Všechny
zveřejněné informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor společnosti
KAPITOL. KAPITOL nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo uveřejnění obsahu těchto
stránek (textu), včetně informací a investičních doporučeních na nich uveřejněných. Další informace můžete získat v sídle
společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., nebo na webových stránkách.

Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se.

