Prémiový dluhopis MULTI 9

Prémiový dluhopis MULTI 9
ISIN: AT0000A282E8

Přehled
Právní upozornění

Datum: 20.05.2022 09:55:00

Nákup

Prodej

98,51

-

Změna

-0,17% (-0,17)

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.

Základní údaje
Typ dluhopisu
Styl dluhopisu

od založení
Strukturované dluhopisy
a dluhové CP
seniorní

Typ emitenta

finanční instituce

Země vydání

AT

Aktuální kupon
Styl kuponu
Datum výplaty
kuponu
Výplata kuponu

variabilní
15.06.2023
při splatnosti

Datum emise

29.04.2019

Splatnost

15.06.2023

Návratnost
Měna
Nominální
hodnota
Alikvotní
úrokový výnos
Rizikovost
produktu

100,00
CZK
10.000
2 (stupnice 1-7)

Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej
(MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV.
Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací
hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

Popis
Každý racionálně uvažující člověk hledá způsoby, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze.
Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně, jaký je její
výnosový potenciál, a tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro Vás tyto parametry také
důležité, pak by Vás mohla zajímat investice do Prémiového dluhopisu MULTI 9 (PD MULTI
9). Čtyřletý PD MULTI 9 je určen pro klienty, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale
preferují růst své investice v závislosti na vývoji kapitálových trhů.

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.
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Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité
hodnoty (viz Pozn.) PD MULTI 9 k datu jeho splatnosti.
Globální „multi asset“ investiční strategie využívá širokého spektra podkladových aktiv od
dluhopisů, přes akcie až po komodity a uplatňuje flexibilní přístup k řízení podstupovaných
tržních rizik a výnosového potenciálu. Tento komplexní investiční styl je využit u Prémiového
dluhopisu MULTI 9, jehož výnos závisí na vývoji indexu Solactive ERSTE Multi Asset Index
35 VC. Globálně zaměřený index využívá pro sledování volatility mechanismus „Volatility
Control“, který při překročení úrovně automaticky sníží svou expozici na základní portfolio a
začne více cílit na peněžní trh. Základní portfolio indexu Solactive ERSTE Multi Asset Index
35 VC představuje osm podkladových aktiv ze tří různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy a
komodity). Podkladová aktiva v základním portfoliu mají pevně nastavenou váhu a tato
alokace je obnovována na počátku každého čtvrtletí. Pro složení indexu je klíčová jeho
cílová volatilita okolo 7 %.

Výpočet výnosu
Jak Prémiový dluhopis MULTI 9 funguje?
Výnos čtyřletého PD MULTI 9 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE
Multi Asset Index 35 VC.
Dne 30.5.2019 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování
zaznamenána jeho hodnota.
Z těchto 4 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota
podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty
prémiového dluhopisu + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování
podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy
minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) prémiového dluhopisu.
Během doby trvání prémiového dluhopisu může jeho cena poklesnout i pod 100 %
jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních
podmínek.
Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového
dluhopisu za dobu trvání PD MULTI 9, tedy za 4 roky.
Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně
chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného
podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na
závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě
podkladového aktiva za celou dobu trvání PD MULTI 9. Pravidelné pozorování
však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva
dojde až těsně před splatností).
Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání
splatnost Prémiového dluhopisu je 15.6.2023
výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a.
s.
vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.
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Podmínky nákupu/prodeje
minimální nakupované množství: 1 kus
Tento prémiový dluhopis lze prodat pouze na trhu, cena klient prodává uvedená v
kurzovním lístku je pouze indikativní.
Cena za obstarání prodeje je stanovená platným ceníkem, aktuálně činí max 0,5%
z objemu obchodu.
------------------------------------Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým
závazkům vyplývajícím z garance.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu
1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data
splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s
jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích,
nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i
pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou
vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost
nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši
poradci. 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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