
Komodity
Komodity jsou přírodní suroviny, které jsou běžně používány v hospodářství i běžném životě a lze je rozdělit 
na zemědělské komodity, kovy a energetické suroviny.

Stejně jako s cennými papíry, tak i s komoditami může individuální investor obchodovat a profitovat na jejich 
růstu a dokonce i poklesu. Cena komodit je určována poptávkou a nabídkou na světových trzích, vliv na jejich 
cenu má např. počasí, geopolitické vlivy, kurz USD a další faktory.

MožnoSti inveStic
Komodity se obchodují primárně v USd na komoditních 
burzách po celém světě. Pro běžného investora  
je nejdostupnější obchodování prostřednictvím  
následujících investičních produktů:

•  EtF/EtC 

•  certifikáty 

•  warranty 

•  komoditní podílové fondy 

•  konkrétní akciové tituly 

Podrobnější informace naleznete www.patria-direct.cz.

investor při nákupu fyzicky nekupuje přímo komoditu, 
ale investiční produkt, jehož cena je navázána na cenu 
dané komodity. Výhodou je skutečnost, že investor 
nemusí řešit fyzické vypořádání obchodu, a že produkty 
velmi dobře odrážejí cenu zlata. 

vÝHoDY A nevÝHoDY KoMoDitnÍcH 
inveStic
•  Spekulace na růst i pokles – možnost profitovat 

na rostoucím i klesajícím trhu.

•  ochrana před inflací – komodity chrání reálnou 
hodnotu investic. 

•  volatilita – ceny komodit mají tendenci v čase 
výrazně kolísat. 

•  Absence pravidelného výnosu – na rozdíl od akcií 
či dluhopisů nepřináší investice do komodit jiný než 
kapitálový výnos (není dividenda ani kupón).

•  Měnové riziko – pokud investor realizuje svou 
investici po měnové konverzi z CZK do USd nebo 
EUR, vystavuje se měnovému riziku. 

nejčastější způsob investice do komodit je 
prostřednictvím produktu etc. Při výběru investice 
je nutné prozkoumat konkrétní závislost EtF / EtC 
na vývoji ceny dané komodity. vývoj ceny etc totiž 
téměř nikdy 100 % neodpovídá vývoji ceny ropy  
nebo zlata.



oBCHodUJtE S NÁmi
 Prostřednictvím Patria direct je možné podat obchodní pokyn jednoduše a bezpečně:

• online na www.patria-direct.cz, 
• pomocí call-centra 221 424 424 či prostřednictvím makléře 221 424 242,  
• osobně v sídle společnosti (Jungmannova 24, Praha 1) anebo faxem 221 424 179.

Patria direct, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
infolinka: 221 424 240, e-mail: info@patria-direct.cz, www.patria-direct.cz  
Patria direct, a.s. je společností patřící do skupiny KBC Group a Patria Finance, a.s.

PřÍKlADY etc/etf: PřÍKlAD inveStice
investor 1. 7. 2011 nakoupí EtF zaměřené na růst ceny 
zlata (street tracks Gold trust, RiC: GLd.P). Vstupní 
investice je 3 000 USd.

•  1. 7. 2011 nákup 20 EtF akcií GLd.P za 144,93 USd.                                    
Poplatek za nákup: 14,90 USd

•  1. 9. 2011 prodej 20 EtF akcií stejného titulu za 
177,87 USd. Poplatek za prodej: 14,90 USd

•  od 1. 7. 2011 do 1. 9. 2011 USd posílil vůči CZK 
z 16,70 USd/CZK na 16,94 USd/CZK, což pro 
investora představuje kurzový zisk 1,4 %.

 
investor po prodeji všech 20 kusů EtF akcií při kurzu 
177,87 USd a odečtení prodejního poplatku získal 
3 542,50 USd. Při vstupní investici 2 913,50 USd, činil 
čistý zisk investora 629 USd.

RoPA

název Měna Ric trh Směr

EtFS Crude oil USd CRUd.L Londýn růst

EtFS Leveraged Crude oil USd LoiL.L Londýn 2x růst

EtFS Short Crude oil USd SoiL.L Londýn pokles

EtFS Crude oil EUR od7F.dE Frankfurt růst

EtFS Short Crude oil EUR 9GA7.dE Frankfurt pokles

StřÍBRo

název Měna Ric trh Směr

EtFS Silver USd SLVR.L Londýn růst

EtFS Physical Silver USd PHAG.L Londýn růst

EtFS Short Silver USd SSii.L Londýn pokles

EtFS Silver EUR od7N.dE Frankfurt růst

EtFS Short Silver EUR 4RtF.dE Frankfurt pokles

zlAto

název Měna Ric trh Směr

Street tracks Gold trust USd GLd.P Pacific – NySE růst

EtFS Physical Gold USd PHAU.L Londýn růst

EtFS Short Gold USd SBUL.L Londýn pokles

EtFS Gold EUR od7H.dE Frankfurt růst

EtFS Leveraged Gold EUR 4Rt8.dE Frankfurt 2x růst

EtFS Short Gold EUR 9GA9.dE Frankfurt pokles

etf nákup  
1. 7. 2011

prodej  
1. 9. 2011

zhodnocení 

Cena 1 EtF akcie 
GLd.P

144,93 USd 177,87 USd 22,73 %

Hrubý zisk 22,73 %

Kurzový zisk USd/CZK 1,4 %

Zhodnocení v % 24,13 %


