Erste Group Turbo short RAIFFEISEN INT. Otevřený

Erste Group Turbo short RAIFFEISEN INT. Otevřený
ISIN: AT0000A20HP6

WKN: EB0WF6

Přehled
Právní upozornění

23.09.2021 16:09:00

Nákup

Prodej

22,87

23,13

Změna

-4,35% (-1,05)

Tento produkt již není veřejně nabízen. Zde zobrazený obsah je pro daný produkt
specifický a slouží pouze k informačním účelům pro klienty, kteří již investovali, a
nepředstavuje tak marketingovou komunikaci. Erste Group Bank AG již nedovoluje
užívat prospekt k veřejné nabídce tohoto produktu třetími stranami. Nákupy a prodeje
se provádějí výhradně na sekundárním trhu. Erste Group Bank AG jedná výhradně z
pozice tvůrce trhu a nadále poskytuje ceny prodej a nákup, není tomu však ze zákona
povinna.

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

Erste Group
Bank AG
Turbo long/
short
short
PRS
RAIFFEISEN
INT.
AT0000606306

Burza podkladového
aktiva

VIE

Měna podkladového
aktiva

EUR

Cena podkladového
aktiva

22,02 EUR

Datum

23.09.2021
16:25:20

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

30,9900 EUR
40,61%
29,9900 EUR

Vzdálenost knock out
ceny

7,95 EUR

Vzdálenost knock out
ceny v %

36,07%

Proveden knock out?

ne

Částka k výplatě po
provedení knock outu

-

Páka/Leverage
Poměr
Počáteční cena
Měna

2,42
0,1000000
23,80
CZK

Datum emise

23.04.2018

V prodeji od

23.04.2018

Poslední obchodní den

od založení

Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výkonnosti v horizontu menším než
12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

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.

Otevřený

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Erste Group Turbo short RAIFFEISEN INT. Otevřený

Splatnost

Otevřený

Quanto (měnové zajištění)

ne

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.

Výpočet klíčových hodnot je založen na
poslední dostupné ceně podkladového
aktiva (viz. datum a čas pod cenou
podkladového aktiva).

Podmínky nákupu/prodeje
V průběhu životnosti je možné produkt nakoupit nebo prodat na burze během
obchodních hodin.

Informace o ceně
Dnešní otevírací cena

23,32

Dnešní max

23,59

Dnešní min

22,89

Závěrečná cena (předchozí den)
Spread v %
Spread absolutní
Spread harmonizovaný

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

24,05
1,12 %
0,26
2,60

Max cena (52týdenní)

57,15

Min cena (52týdenní)

12,40

Výkonnost
Výkonnost YTD v %

-40,86%

Výkonnost 1M v %

-13,74%

Výkonnost 6M v %

-34,94%

Výkonnost 1 rok v %

-52,32%

Výkonnost 3 roky v %

-8,59%

Výkonnost 5 let v %
Výkonnost od založení v %

-3,36%

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

23.09.2021 16:09:00

Nákup

Prodej

22,87

23,13

Změna

-4,35% (-1,05)

Datum: 23.09.2021 16:25:20

Kotace
podkladového
aktiva

22,02 EUR
Změna

+2,23% (0,48)

Základní údaje podkladového aktiva
Název
ISIN
Burza (podkladové
aktivum)

RAIFFEISEN
INT.
AT0000606306
VIE

Měna (podkladového
aktiva)

EUR

Počáteční hodnota
podkladového aktiva

27,6000

Cena
Čas

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

22,02
23.09.21 16:25:20

Změna v %

2,23%

Dnešní max

22,04

Dnešní min

21,70

Max cena (52týdenní)

21,74

Min cena (52týdenní)

11,65

Oznámení týkající se grafu future kontraktu jako podkladového aktiva
Graf zobrazuje výkonnost future kontraktu, který je aktuálně podkladovým aktivem
certifikátu. Podkladové aktivum se mění měsíčně nebo čtvrtletně, když je krátce před
expirováním future kontraktu provedeno rolování (roll-over) na následující nejbližší
future kontrakt.
Z tohoto důvodu historie ceny v grafu reprezentuje výhradně aktuální future kontrakt
jako podkladové aktivum.

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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