O nás
CapitalPanda je registrovaná obchodní značka společ-

mezinárodní úrovni, naším cílem je úplná spokojenost na-

nosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd(dříve OX Capital

šich klientů v dlouhodobém horizontu, zajištění informací

Markets Ltd), což je kyperská investiční společnost (CIF),

ohledně velkých investičních příležitosti a podpora klientů.

na kterou dohlíží, a kterou reguluje Kyperská komise pro

CapitalPanda vám nabízí k obchodování různé finanční in-

burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licencí číslo 274/15.

strumenty.

Jako licencovaný makléř poskytujeme investiční služby na

Seznamte se s vedoucím našich analytiků
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Po studiu na záhřebské univerzitě se vypracoval v respek-

Hlavní analytik

tovaného obchodníka s dlouhou pracovní historií v odvětví finančních služeb. Zkušený finanční a investiční analytik
vlastnící Advanced CySEC Certification je od roku 2019
managementu zodpovědný za řízení portfolia ve společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. Zároveň je hlavním
analytikem brokera CapitalPanda.

Bezpečnost a ochrana finančních prostředků našich klientů
jsou naše nejvyšší priority. Přísně dodržujeme nařízení - směrnici MiFID II (Směrnice o trzích s finančními nástroji), kterou přijal
Evropský parlament a Evropská rada, která upravuje trh s finančními nástroji a poskytováním investičních služeb a činností.

Kromě toho je CapitalPanda jako obchodní značka gin BCM Begin Capital Markets CY Ltd(dříve OX Capital Markets Ltd) členem
Fondu odškodnění investorů pro zákazníky kyperských investičních společností (CIF) a dalších investičních společností (IF), které
nejsou úvěrovými institucemi.

Hodnocení v nezávislých
recenzích
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Naši analytici se v médiích vyjadřují k zásadním
otázkám finančních trhů
W4T, 30.07.2020: Ačkoliv je Chorvatsko silně zasaženo koronavirem, turistický sektor se zotavuje,
i díky Čechům
„Už je jasné, že krize zasáhne ty země, které jsou závislé na turis-
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mu,“ řekl Jozo Perić, hlavní analytik CapitalPanda, brokera, který
funguje mimo jiné v Chorvatsku, Česku a na Slovensku. „Chorvaté stále věří, že se jim podaří snížit hluboký propad tím, že v zemi
přivítají cizince především z Německa, ale také Slovinska, České
republiky, Rakouska nebo Polska,“ dodal Perić.
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