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Erste Group Participační certifikát WTI LIGHT SWEET Otevřený
ISIN: AT0000A2L4A1

WKN: EB03GY

Přehled
29.11.2021 09:32:18

Nákup

1.660,87
Změna

od založení

Prodej

1.664,88
0,17% (2,86)

Základní údaje
Emitent
Typ produktu

Burza cenných papírů

Erste Group Bank
AG
Indexové/
Participační
certifikáty
PRS

Podkladové aktivum

WTI LIGHT
SWEET

Aktuální podkladové
aktivum

WTI LIGHT
SWEET JAN22

ISIN podkladového
aktiva

-

Burza podkladového
aktiva

NMX

Měna podkladového
aktiva

USD

Poměr

1,0151328

Datum emise

23.11.2020

Emisní cena
Počáteční hodnota
podkladového aktiva

935,98
41,7400

Minulý rollover

16.11.2021

Předpokládaný
následující rollover

15.12.2021

Splatnost
V prodeji od
Poslední obchodní den
Quanto (měnové
zajištění)
Měna

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

Výhody

Otevřený
23.11.2020
Otevřený
ne
CZK

Informace o ceně
Dnešní otevírací cena

1.659,90

Dnešní max

1.662,11

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

Těžíte přímo z vývoje podkladového
aktiva (index / komodita). Znamená
to, že v případě rostoucích
trhů,nejsou vaše potenciální zisky
nijak omezeny.
Indexové certifikáty jsou nákladově
efektivní formou investice.
Indexové certifikáty představují
snadný způsob, jak rozkládat
(diverzifikovat) tržní rizika.

Měli byste vědět
Trhy vykazující pokles způsobují u
indexových/komoditních certifikátů
ztráty.
Indexový/Komoditní certifikát nikdy
nemůže výkonností překonat
podkladové aktivum.
V případě, že certifikát není zajištěn
vůči měnovému riziku (quanto
certifikát), ovlivňuje jeho výkonnost
pozitivně nebo negativně vývoj
směnného kurzu mezi měnou
certifikátu (CZK) a měnou, ve které
se obchoduje podkladové aktivum.
Pokud CZK posiluje, cena certifikátu
klesá, pokud CZK oslabuje, cena
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Dnešní min

certifikátu roste.

1.657,08

Závěrečná cena (předchozí den) 1.660,02
Spread v %

0,24 %

Spread absolutní

4,00

Spread harmonizovaný

3,94

Max cena (52týdenní)

1.900,15

Min cena (52týdenní)

13,00

Výkonnost
Výkonnost YTD v %

+61,87%

Výkonnost 1M v %

-10,96%

Výkonnost 6M v %

+23,96%

Výkonnost 1 rok v %

+66,73%

Výkonnost 3 roky v %
Výkonnost 5 let v %
Výkonnost od založení v %

+77,36%

Indexové/Participační certifikáty | Popis
WTI participační certifikáty:
Cena WTI participačního certifikátu = cena nejbližšího WTI future kontraktu x POMĚR x
USDCZK.
Výkonnost tohoto WTI participačního certifikátu tedy závisí na výkonnosti WTI future
kontraktu, POMĚRU a FX kurzu USDCZK. Certifikát sleduje vždy nejbližší WTI future
kontrakt na burze NYMEX. Ovšem certifikát má neomezenou splatnost. Proto pravidelně
každý měsíc krátce před expirováním nejbližšího future kontraktu musí být proveden tzv.
roll-over neboli rolování kontraktů.
Rolování znamená, že expirující future kontrakt je prodán a další nejbližší future kontrakt je
koupen. Při rolování může dojít a obvykle dochází ke změně POMĚRU. Na jednu stranu je
rolování zatíženo náklady na prodej a nákup future kontraktů a na druhou stranu mohu být
realizovány ztráty nebo zisky.
Zisky při rolování vzniknou, když cena expirujícího future kontraktu je vyšší než cena
nového future kontraktu (tzv.backwardation). Může být více investováno do nového future a
POMĚR roste.
Ztráty při rolování vzniknou, když cena expirujícího future kontraktu je nižší než cena
nového future kontraktu (tzv.contango). A proto může být do nového future investováno
méně a POMĚR klesá.
Čím je POMĚR vyšší, tím více klient participuje na růstu WTI future kontraktu.
Růst kurzu USDCZK (tzv. oslabování koruny vůči USD) podporuje růst ceny WTI certifikátu.
A naopak pokles kurzu USDCZK (tzv. posilování koruny vůči USD) podporuje pokles ceny
WTI certifikátu.

Podmínky nákupu/prodeje
V průběhu životnosti je možné produkt nakoupit nebo prodat na burze během
obchodních hodin.
Vypořádání při splatnosti certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.

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

29.11.2021 09:32:18

Nákup

Prodej

1.660,87

1.664,88

Změna

0,17% (2,86)

Datum: 29.11.2021 09:22:19

Kotace
podkladového
aktiva

71,60 USD
Změna

+5,06% (3,45)

Základní údaje podkladového aktiva
Název
ISIN

WTI LIGHT
SWEET
-

Burza (podkladové
aktivum)

NMX

Měna (podkladového
aktiva)

USD

Počáteční hodnota
podkladového aktiva

41,7400

Aktuální podkladové
aktivum

WTI LIGHT
SWEET JAN22

Minulý rollover

16.11.2021

Předpokládaný
následující rollover

15.12.2021

Cena
Čas

71,60
29.11.21 09:22:19

Změna v %

5,06%

Dnešní max

72,16

Dnešní min

69,20

Max cena (52týdenní)

83,83

Min cena (52týdenní)

44,40

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

Oznámení týkající se grafů future kontraktů (WTI, Brent Crude, Natural Gas,
gold, silver, E-mini S&P 500 future kontrakt) jako podkladového aktiva
(netýká se grafů, kde podkladovým aktivem je spotová cena zlata, stříbra, akcie,
indexu, měnového páru)
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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