AKCIE
Definice
Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl držený ve společnosti (veřejná akciová společnosti).
Základními právy akcionářů je účast na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě akcionářů
(výjimka: preferenční akcie).
Výnos
Výnos z investic do akciového kapitálu je složen z výplaty dividend a cenových zisků nebo ztrát a nelze
ho s jistotou předvídat. Dividenda znamená rozdělení výnosů na akcionáře podle rozhodnutí valné
hromady akcionářů. Výše dividendy je vyjádřena buď v absolutní výši na akcii nebo jako procento
nominální hodnoty akcie. Výnos získaný z dividend ve vztahu k tržní ceně akcií se nazývá dividendový
výnos. Obecně je značně nižší než dividenda uvedená jako procento nominální hodnoty, jelikož tržní
cena akcií je obvykle nad jejich nominální hodnotou.
Větší část výnosů z investic do akciového kapitálu je obvykle dosažena z nárůstu tržní ceny akcie (viz
cenové riziko).
Cenové riziko
Akcie se obvykle obchodují na veřejné burze. Je pravidlem, že se ceny stanovují denně na základě
nabídky a poptávky, investice do akcií mohou vést ke značným ztrátám.
Obecně cena akcie závisí na obchodních trendech příslušné společnosti a na obecné ekonomické a
politické situaci. Kromě toho mohou ovlivnit cenu akcie i iracionální faktory jako např. nálada
investora, veřejné mínění, neověřené zprávy – fámy.
Úvěrové riziko
Jako akcionář držíte podíl ve společnosti. Vaše investice se mohou stát bezcenné v případě platební
neschopnosti společnosti.
Riziko likvidity
Likvidita neboli obchodovatelnost může být omezena u akcií s mělkým (nelikvidním) trhem (především
akcie kotované na neregulovaném trhu, mimoburzovní obchody). Pokud je akcie kotovaná na několika
akciových burzách (duální kotace), mohou být rozdíly v její likviditě na různých mezinárodních
akciových burzách (např. kotace americké akcie ve Frankfurtu). V takovém případě se mohou rovněž
vyskytovat drobné rozdíly v tržní ceně téže akcie na různých burzách.
Obchodování s akciemi
Akcie se obchodují na veřejné akciové burze a někdy i mimo burzu. V případě obchodování na burze se
musí dodržovat pravidla příslušné akciové burzy (standardní jednotky obchodování, typy příkazů,
vypořádání smluv, atd.). Pokud je akcie kotovaná na různých akciových burzách v různých měnách
(např. americká akcie je kotovaná na akciové burze ve Frankfurtu v eurech), může to mít za následek
kurzové riziko.
Další informace o typech rizika naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo / Registered Office:
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 – Michle
www.unicreditbank.cz

IČ / Identification Number: 64948242
Obchodní rejstřík / Commercial Register:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608 /
/ Municipal Court in Prague, Section B, file 3608
Směrový kód banky / Bank Code: 2700
Swift Code: BACXCZPP

Při nákupu akcie na zahraniční burze mějte prosím na paměti, že zahraniční burzy vždy účtují „poplatek
třetí strany“, který se přičítá k běžnému poplatku banky. Přesnou výši těchto poplatků vám sdělí váš
poradce.
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