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Részesüljön Ön is a globális megatrendek nyújtotta esélyekből.
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Artificial Intelligence, Big Data
Meta
A Meta Platforms működteti a világ legnagyobb közösségi hálózatát, melynek naponta több mint egymilliárd ak-
tív felhasználója van. A kaliforniai Menlo Park székhelyű, amerikai vállalat tulajdonában van a Meta Messenger és a 
WhatsApp, a legismertebb üzenetküldő szolgáltatások, valamint az Instagram videó- és fotómegosztó alkalma-
zás is. A vállalat így a világ vezető technológiai konszernjei közé tartozik. A virtuális valóság hardvereket gyártó 
Oculus VR szintén a Meta Platforms tulajdonában van. 

Apple
Az Apple egy globális szinten vezető technológiai vállalat, melynek székhelye Kaliforniában található. A vállalat 1976-ban 
személyi számítógépek gyártójaként kezdte meg működését, és az évtizedek során a világ egyik leginnovatívabb hard-
ver- és szoftvercégévé fejlődött. Az Apple a számítógépek mellett okostelefonokat, táblagépeket és hordozható zenei es-
zközöket is gyárt. Mindemellett a vállalat az ezekhez kapcsolódó szoftverek és perifériák fejlesztésével és értékesítésével 
is foglalkozik. Legismertebb termékei közé tartozik az iPhone és az iPad. Az Apple nagyon innovatívnak számít, hiszen a 
technológiai fejlődés számos területén úttörő szerepet játszik.

First Trust Dow Jones Internet 
A First Trust Dow Jones Internet ETF középpontjában az internetes technológia áll. Ez az alap kizárólag olyan amerikai 
vállalatokba fektet be, amelyek bevételeik legalább 50 százalékát internetes ügyletekből szerzik. A vállalatok tevéke-
nysége nemcsak az internetes kereskedelemre, hanem az internetes szolgáltatások nyújtására is kiterjed. A vállalatok 
mérete és kereskedelmi volumene további befektetési kritériumoknak minősülnek. 
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3D Printing & Robotics
Autodesk
Az amerikai Autodesk vállalat a világ egyik vezető szoftvergyártója a  digitális 2D és 3D tervezés területén. Ezeket a rends-
zereket többek között az építészetben, a gépészetben, valamint a  szórakoztatóiparban és az orvostechnikában használ-
ják. Az Autodesk a szoftvertermékek mellett tanácsadási, támogatási és képzési szolgáltatásokat is kínál.

iShares Automation & Robotics
A BlackRock – a világ legnagyobb alapokat szolgáltató vállalata és vagyonkezelője – által létrehozott ETF könnyű hozzáfé-
rést biztosít a befektetőknek az automatizálási és robotikai terület legnagyobb és legfontosabb vállalataihoz. A fejlett és 
feltörekvő országok nagy növekedési potenciált rejtő részvényeire összpontosít. 

Protolabs
A Protolabs egy amerikai székhelyű vállalat, amely prototípusok és kisszériás alkatrészek 3D nyomtatás, fröccsöntés és 
CNC-megmunkálás segítségével történő, digitális gyártására specializálódott. A teljes termelési folyamat a tervezéstől a 
végső gyártásig digitálisan folyik, ezért gyors és költséghatékony. 

Az öregedő népesség és a genomszerkesztés
iShares Aging Population
Az ETF olyan vállalatokba fektet be, amelyek az idősödő népesség igényeiből generálnak jelentős hozamot. A hangsúly 
azokon a szolgáltatókon van, akik 60 év feletti embereknek biztosítanak szolgáltatásokat. A növekedési potenciál a világ 
öregedő népességében, az orvostudomány fejlődésében és a társadalmi változásokban rejlik. 
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Roche 
A bázeli székhelyű F. Hoffmann-La Roche AG-t 1896-ban alapították, napjainkban pedig már több mint 100 000 alkalma-
zottat számlál, és a világ egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalata. A svájci cég a gyógyszerek mellett orvosi vizsgálatok-
hoz szükséges reagenseket és berendezéseket is kínál. Termékei és szolgáltatásai az orvostudomány minden területét 
lefedik, a megelőzéstől a diagnosztikán át egészen a terápiáig. A Roche az újszerű egészségügyi megoldások kutatásában, 
fejlesztésében és forgalmazásában is képviselteti magát. 

BB Biotech
Ennek a svájci befektetési társaságnak az üzleti modellje abból áll, hogy különböző kis- és közepes kapitalizációjú biotech-
nológiai és gyógyszerfejlesztési vállalatokba fektet be. A hangsúly azokra a részvényekre helyeződik, amelyek képesek 
átlagon felüli forgalom- és nyereségnövekedést elérni. A BB Biotech menedzsereinek sokéves szakértelme lehetővé teszi 
a befektetők számára, hogy az egyik legfontosabb és leggyorsabban növekvő ágazatba fektessenek be professzionális 
módon. 2013 óta a BB Biotech különleges osztalékpolitikát folytat, amelynek célja, hogy a részvénye-seknek a BB Biotech 
részvények volumennel súlyozott átlagárának öt százalékát fizesse ki az adott üzleti év decemberében. Így egyesülhet 
ennek az innovatív ágazatnak az erőteljes növekedése, valamint a magas osztalékhozam 

Clean Energy & Energy Storage
Nextera Energy
A Nextera Energy Észak-Amerika legnagyobb szél- és napenergiából megújuló energiát termelő vállalata. Az amerikai 
(floridai) vállalat 8,7 millió ember áramellátását biztosítja, és 15 amerikai államban 47 szélerőműparkkal rendelkezik. A 
fenntarthatóság kulcsfontosságú szerepet játszik a Nextera Energy-nél, és a vállalat igazi úttörőnek számít az Egyesült 
Államokban a megújuló energiaforrások terén.
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iShares Global Clean Energy
Ez a szintén az iShares által tervezett ETF lehetőséget kínál a befektetőknek arra, hogy a megújuló energiaszektor válla-
latainak széleskörűen diverzifikált portfóliójába fektessenek. A kötelezettségvállalás az alternatív energiatermelés teljes 
skáláját lefedi globális szinten. 

Cloud Computing
Microsoft 
A Microsoft a világ legnagyobb szoftvergyártója. A vállalat legismertebb termékei közé tartozik a Windows operációs 
rendszer és az Office szoftvercsomag. A vállalat üzemelteti emellett az internetes Bing keresőmotort és a Skype internet-
alapú, azonnali üzenetküldő szolgáltatást is. A konszern hardverrészlege a Microsoft Surface eszközöknek és az Xbox 
videojáték-konzoloknak köszönhetően szintén kedvező pozíciónak örvend. 

First Trust Cloud Computing 
Ez az ETF lehetőséget kínál arra, hogy a felhőalapú számítástechnikai ágazatban tevékenykedő vállalatok részvényeibe 
fektessen. Ide elsősorban internetes és technológiai termékek, szolgáltatások és az interneten keresztül elérhetővé tett 
alkalmazások szolgáltatói tartoznak. 

Salesforce 
A Salesforce felhőalapú számítástechnikai megoldásokat, szolgáltatásként nyújtott szoftvereket és CRM-rendszereket 
kínál. A vállalat úttörő szerepet játszik a felhőalapú számítástechnika területén, és az ügyfélkapcsolat-kezelési megoldá-
sok egyik piacvezetője. A Slack, egy webes azonnaliüzenet-küldő, az amerikai székhelyű vállalat része. 
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Cyber Security
Check Point 
A vállalat nemzetközileg aktív, és cégeknek szánt biztonsági megoldásokat gyárt. A vállalat leginkább a tűzfal- és VPN-
megoldásairól ismert. A Check Point-ot 1993-ban alapították. Székhelye Izraelben, saját amerikai központja pedig a kali-
forniai San Carlosban található. A kiberbiztonsági termékek sikeres szolgáltatójaként több mint 5200 embert foglalkoztat. 

L & G Cyber Security
A Legal & General brit pénzügyi társaság ETF-je egy olyan globális részvényportfólió teljesítményét hivatott tükrözni, 
amely a kiberbiztonsági ágazat vállalataiba fektet. Az index olyan részvényekből tevődik össze, amelyek esetében a for-
galom jelentős része az IT-biztonsági iparágból származik. A vállalatok akár a technológiai, akár a szolgáltatási szektorban 
tevékenykedhetnek. Az index csak kellően nagy és likvid részvényeket tartalmaz. 

E-Commerce
Zillow
A Zillow fő üzleti tevékenysége szintén az e-kereskedelem, azon belül pedig az ingatlanszektorra specializálódott. Az 
amerikai cég egy olyan ingatlan-keresőmotort kínál, amelynek segítségével az ingatlanpiacon a kereslet és a kínálat on-
line találkozik. Az eladó és kiadó ingatlanok keresése mellett a Zillow-t az összes ingatlanügyben információs portálnak 
is tekintik.

Alphabet
Az Alphabet Inc. (korábban Google Inc.) egy globálisan működő holdingvállalat, amely különböző leányvállalatokat irányít 
az ernyője alatt. Ezek közül a legnagyobb és legismertebb a Google - az online keresőmotor a világszerte legelterjedtebb, 
és több mint 130 különböző nyelven érhető el. A Google számos termékének célja, hogy az interneten kínált informáci-
ókat elérhetővé tegye a felhasználók számára. A YouTube videoplatform szintén az Alphabet része. A vállalat emellett 
az okostelefonok és táblagépek hardver- és szoftverpiacán is aktív, amelyet az Android operációs rendszerrel és saját 
okostelefonjaival, például a Nexusszal szolgál ki. A vállalat innovációi a keresőmotorok, az okostelefonok és az internetes 
hirdetések területén a Google-t a világ egyik legismertebb márkájává tették.
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Amazon
Az Amazon.com vezető nemzetközi online csomagküldő vállalat. Az Amazonon a vásárlók új és használt árukat találhat-
nak a fogyasztási cikkek iparának szinte minden területéről. Emellett az online kiskereskedő kínálatában számos egyéb 
termék és szolgáltatás is megtalálható. Ezek közé tartozik a Kindle hordozható olvasó és az Amazon Prime lekérhető vi-
deószolgáltatás. A vállalat kínálja továbbá az Amazon Web Services (AWS) felhőplatformot, az Echo hangfelismerő rends-
zert és a Fire táblagép-sorozatot.

E-Mobility & autonomous Vehicles
iShares Electric Vehicles & Driving Technology
Ez az ETF lehetővé teszi, hogy profitáljon az e-mobilitási trendből. Nemcsak közvetlenül az autógyártókba fektet be, ha-
nem az e-mobilitás teljes spektrumába, így a beszállító vállalatokba is. 

Financial Technology & Blockchain
Visa
A kaliforniai székhelyű pénzügyi vállalat egy vezető nemzetközi hitelkártya-szervezet. A Visa világszerte és pénznemtől 
függetlenül biztosítja az ügyfelek számára a készpénzmentes fizetés lehetőségét. Ezzel összefüggésben a vállalat az e-
kereskedelem és a mobilfizetés területén is aktívan részt vesz az új technológiák fejlesztésében. A Visa a hitelkártya-
szegmens két legfontosabb vállalatának egyike, és több mint 20 000 embert foglalkoztat.

Tencent
A Tencent jelenleg a legnagyobb kínai internetes vállalat. A vállalat széles körű tevékenységei közé tartoznak mindenekelőtt 
az azonnali üzenetküldő szolgáltatások, az internetes közösségi hálózatok, az online média, az internetes értéknövelt 
szolgáltatások, az interaktív szórakoztatás, a hálózati kereskedelem és az online reklám. Emellett a Tencent a WeChat, a 
Kínában legelterjedtebb csevegőszolgáltatás szolgáltatója is, amelyen keresztül a mobilfizetéseket is feldolgozzák.



Gemeinsam mehr vermögen.

Best of Innovations
A befektetés, amelynek jövője van

Partner Bank AG, 4020 Linz, Goethestraße 1a, Ausztria, Telefon: +43 732 6965-0, Fax: + 43 732 666767, E-mail: info@partnerbank.at, Internet: www.partnerbank.at Oldal: 8

Vermögensverwaltung

Invesco Elwood Global Blockchain
Az Invesco amerikai befektetési társaság ezen ETF-je olyan vállalatokba fektet be globális szinten, amelyek jelentős mér-
tékben kapcsolódnak a blokklánc-technológiához, és így részt vesznek a megfelelő rendszerben. Az index az információ-
technológiai, a pénzügyi és a kommunikációs szolgáltatási szektor részvényeit tartalmazza. A földrajzi allokáció nagyrészt 
az Egyesült Államokra és Ázsiára koncentrálódik.

Internet of Things
Taiwan Semiconductors
A TSMC-t 1987-ben alapították, és a világ egyik legnagyobb félvezetőgyártója. A vállalat nemcsak saját termékeket gyárt, 
hanem más nemzetközileg ismert gyártók legnagyobb szerződéses gyártójaként is tevékenykedik. 

Streaming & Entertainment
Walt Disney
A Walt Disney egy világhírű médiavállalat, amely rajzfilmeket és játékfilmeket gyárt, valamint vidámparkokat, TV-csator-
nákat, kábelcsatornákat és rádióállomásokat üzemeltet. A vállalatot 1923-ban alapították, 1940 óta jegyzik a tőzsdén, és 
jelenleg több mint 201 000 embert foglalkoztat. A Disney széles termékpalettával és nagy pénzügyi háttérrel rendelkezik. 
Ezért a vállalat a jövőben a növekvő streaming-piacból és a saját produkciókból is profitálhat. 

Jogi nyilatkozat: Ezek az adatok kizárólag termékinformációként szolgálnak, és nem értelmezhetők sem ajánlatként, sem meghatározott pénzeszközök 
eladására, ill. vételére történő felhívásként vagy ajánlásként a nevezett pénzeszközök, eszközosztályok, országok, ágazatok, kibocsátók stb. javára. Nem 
vállalunk felelősséget a megadott adatok helyességéért és teljességéért, valamint a tipográfiai és nyomdahibákért.  
A marketinganyagot készítette: Partner Bank AG

Hivatkozások: www.bloomberg.com; 2022.08.30. 


