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Erste Group Turbo long WTI LIGHT SWEET Otevřený
ISIN: AT0000A1KJY8

WKN: EB0SNY

Přehled
--

Nákup

Změna

Prodej

- (-)

Základní údaje
Emitent
Typ produktu
Long/ Short
Název podkladového aktiva
ISIN podkladového aktiva
Burza podkladového aktiva

Erste Group
Bank AG

long
WTI LIGHT
SWEET
NMX

Měna podkladového aktiva

USD

Cena podkladového aktiva

22,19 USD

Datum

02.04.2020
09:12:58

Strike (Realizační cena)
Vzdálenost strike ceny v %
Knock-out cena

34,8759 USD
-

Vzdálenost knock out ceny

-

Vzdálenost knock out ceny
v%

-

Proveden knock out?

ano /
08.03.2020

Částka k výplatě po
provedení knock outu

0,000

1,0000000

Datum emise

15.03.2016

Splatnost

Otevřený
15.03.2016

Poslední obchodní den

08.03.2020

Měna
EU Srážková daň

Pákový efekt může přivodit
nepřiměřeně vysoké ztráty a můžete
tak přijít o celou svou investici.

S Turbo long těžíte z rostoucích cen,
zatímco s Turbo short z cen
klesajících.

V případě, že produkt není zajištěn
vůči měnovému riziku, ovlivňuje jeho
výkonnost pozitivně nebo negativně
vývoj směnného kurzu mezi měnou
produktu (CZK) a měnou, ve které se
obchoduje jeho podkladové aktivum.
Pokud CZK posiluje, cena klesá,
pokud CZK oslabuje, cena roste.

389,26

V prodeji od
Quanto (měnové zajištění)

Měli byste vědět

Díky nízké kapitálové investici a
pákovému efektu získáte nepoměrně
vysoký potenciál výnosu.

-

Poměr
Počáteční cena

Výhody

35,8759 USD

Knock out cena v %

Páka/Leverage

Graf není k dispozici

Turbo long/
short

ne
CZK

Turbo long/short | Popis
Turbo long/short je ideálním nástrojem pro aktivní, tržně orientované investory, aby mohli
díky pákovému efektu těžit z krátkodobých výkyvů trhu. K dispozici je široká škála jak pro
rostoucí ceny podkladového aktiva (Turbo long), tak pro klesající ceny podkladového aktiva
(Turbo short ). Turbo short je proto jedním z několika málo nástrojů na akciovém trhu, který
vám umožňuje těžit z jejich poklesů.

ne

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.
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Informace o ceně
Dnešní otevírací cena

-

Dnešní max

-

Dnešní min

-

Závěrečná cena (předchozí den)
Spread v %

Díky pákovému efektu může každý přírůstkový pohyb ceny podkladového aktiva vést k
nepoměrně vysokým výnosům. Negativem Turbo long/short je riziko ztráty veškerého
investovaného kapitálu v případě, že aktuální cena podkladového aktiva klesne na, nebo
pod „knock-out“ bariéru v případě Turbo long, nebo cena podkladového aktiva vzroste na,
nebo nad „knock-out“ bariéru v případě Turbo short.

2,29 %

Spread absolutní

4,00

Podmínky nákupu/prodeje

Spread harmonizovaný

4,00

V průběhu životnosti je možné produkt nakoupit nebo prodat na burze během
obchodních hodin.

Max cena (52týdenní)

-

Min cena (52týdenní)

Vypořádání při splatnosti certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.
Vypořádání při knock-outu certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.

Výkonnost
Výkonnost YTD v %

-

Výkonnost 1M v %

-

Výkonnost 6M v %

-

Výkonnost 1 rok v %

-

Výkonnost 3 roky v %

-

Výkonnost 5 let v %

-

Výkonnost od založení v %

-

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.
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Podkladové aktivum
5l

--

Nákup

Prodej

Změna

- (-)

Datum: 02.04.2020 09:12:58

Kotace
podkladového
aktiva

22,19 USD
Změna

+9,26% (1,88)

Základní údaje podkladového aktiva
Název
ISIN

WTI LIGHT
SWEET
-

Burza (podkladové
aktivum)

NMX

Měna (podkladového
aktiva)

USD

Počáteční hodnota
podkladového aktiva

33,7500

Cena
Čas

Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výkonnosti v horizontu menším než
12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu.
Zdroj: FactSet

22,19
02.04.20 09:12:58

Změna v %

9,26%

Dnešní max

22,55

Dnešní min

20,31

Max cena (52týdenní)

66,60

Min cena (52týdenní)

19,27

Upozornění
Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se investování do certifikátů Vám rádi poskytnou
odborní poradci v pobočkách České spořitelny. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost
nezaručuje výkonnost budoucí. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group
Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou
závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s
odborným poradcem.
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