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TURBO LONG/SHORT
Atraktivní příležitost pro aktivní, tržně orientované investory!
Každý, kdo se zodpovědně stará o své peníze, se snaží
hledat co nejefektivnější investiční řešení. Tato definice však
může pro někoho znamenat hledání maximálního výnosu
bez ohledu na případná tržní rizika, pro někoho pak hledání
řešení, které peníze zhodnotí např. nad úroveň inflace
bez významnějšího vystavování se tržním rizikům.

Vyhledávat efektivní řešení odpovídající požadavkům
a potřebám klientů není jednoduché. O to více v současném
prostředí nízkých úrokových sazeb, které není moc příznivé
pro konzervativní investiční nástroje a tedy pro konzervativněji
laděné investory. Pro dosažení alespoň trochu zajímavého
výnosu je tak třeba sáhnout i po investičních produktech
nesoucích tržní rizika např. akciových či komoditních trhů.
Z pohledu dynamického investora, ochotného tržní rizika
podstupovat, je důležité najít investiční řešení, které např.
umožní spekulovat na pokles aktiva, má-li silný názor na trh
a dané aktivum a věří, že vývoj jeho kurzu nabere směr dolů.

Investiční certifikáty mohou naplnit potřeby a přání
všech klientů, nezávisle na jejich konzervativnosti či
požadavku na maximální výnos!

Široká škála investičních
strategií vhodných pro všechny
typy investorů!
Investiční certifikáty jsou moderní finanční produkty,
které umožňují investovat do prakticky všech tržních
segmentů a podkladových aktiv. Těmi obvykle bývají akcie,
akciové indexy, komodity či komoditní indexy. Obecně lze
konstatovat, že certifikáty umožňují podílet se na vývoji
v podstatě jakéhokoliv podkladového aktiva.

Erste Bank – tradice, kvalita
a transparentnost renomovaného
emitenta investičních certifikátů!
Certifikáty patří do kategorie dluhových cenných papírů
a lze je v průběhu života kdykoliv nakoupit nebo prodat
za aktuální tržní cenu. Likviditu garantuje emitent certifikátů
Erste Bank. Certifikáty jsou obchodovány na Burze cenných
papírů Praha, a. s.

TURBO LONG/SHORT
Existuje několik typů investičních certifikátů. Patří mezi ně
také TURBO LONG/SHORT, které jsou v nabídce České
spořitelny těmi nejrizikovějšími, umožňují však dosáhnout
velmi vysokých výnosů. Díky své rizikovosti jsou jako stvořené
pro dobrodružné povahy – dynamické investory. Umožňují
profitovat na vývoji trhů nezávisle na tom, zda kurzy na
kapitálových trzích rostou, stagnují nebo klesají. Mohou být
tedy konstruovány i tak, že jejich hodnota roste, když kurz
podkladového aktiva klesá nebo stagnuje. Zahrnují v sobě
efekt finanční páky, který se používá při krátkodobém spekulativním obchodování. Ať už investor spekuluje na růst – TURBO
LONG, nebo na pokles hodnot – TURBO SHORT, jeho podíl
na zisku nebo ztrátě je nadproporcionální – podle výše páky.

Pákový efekt tedy funguje jako násobitel zisků a ztrát.
Pro akciové, indexové, komoditní turbo open end
certifikáty platí:
– Pokud cena podkladového aktiva stoupá, cena TURBO
LONG/SHORT stoupá/klesá v závislosti na velikosti
páky.
– Pokud je v době nákupu TURBO LONG certifikátu páka
10 a podkladové aktivum vzroste o 1%, cena certifikátu
v měně podkladového aktiva vzroste přibližně o 10 %.
– TURBO LONG/SHORT certifikáty mají stanovenu
realizační cenu (tzv. hodnotu Strike) a knock-out bariéru
(long/short). Hodnota Strike a knock-out bariéra se
průběžně upravují o denní náklady financování. Cena
certifikátu náklady financování neobsahuje.
– Skutečnou hodnotou certifikátu je rozdíl ceny
podkladového aktiva a hodnoty Strike (TURBO LONG)
nebo rozdíl hodnoty Strike a ceny podkladového aktiva
(TURBO SHORT).
– Jakmile cena podkladového aktiva dosáhne bariéry
nastavené předem (bariéra long/bariéra short, neboli
„knock-out bariéra“), TURBO LONG/SHORT certifikáty
se stávají bezcennými, nebo lze držiteli vyplatit jen
zbytkovou hodnotu.
Pro měnové turbo certifikáty s pevným datem
splatnosti platí:
– Pokud cena podkladového aktiva stoupá, cena TURBO
LONG/SHORT stoupá/klesá v závislosti na velikosti
páky.
– Aktuální cena měnového certifikátu je ovlivněná vedle
spotové ceny podkladového aktiva i změnou úrokových
sazeb a volatilitou směnného kurzu.
– TURBO LONG/SHORT certifikáty mají stanovenu
realizační cenu (tzv. hodnotu Strike) a knock-out bariéru
(long/short), které jsou neměnné od data emise až do
splatnosti produktu, případně do provedení knock-outu.
Náklady financování jsou zahrnuty jednou částkou do
ceny certifikátu.
– Skutečnou hodnotou certifikátu při splatnosti je rozdíl
ceny podkladového aktiva a hodnoty Strike (TURBO
LONG) nebo rozdíl hodnoty Strike a ceny podkladového
aktiva (TURBO SHORT).
– Jakmile cena podkladového aktiva dosáhne bariéry
nastavené předem (bariéra long/bariéra short, neboli
„knock-out bariéra“), TURBO LONG/SHORT certifikáty
se stávají bezcennými, nebo lze držiteli vyplatit jen
zbytkovou hodnotu.

TURBO LONG/SHORT jsou ideálním nástrojem pro
aktivní, tržně orientované investory, kdy mohou díky
pákovému efektu těžit z krátkodobých výkyvů trhu.
TURBO SHORT jsou jedny z několika málo investičních
nástrojů na akciovém trhu, které umožňují těžit z trhů
vykazujících pokles.

Jak TURBO LONG/SHORT reagují na…
... rostoucí trhy?
Na trzích vykazujících vzestup cena TURBO LONG/SHORT
stoupá/klesá na nepoměrně vysoké úrovni v závislosti na
zvoleném pákovém efektu.
... stabilní trhy?
Na stabilních trzích je cena TURBO LONG/SHORT ovlivňována
náklady na financování. V průběhu času klesají/stoupají, což
znamená, že vám v případě TURBO LONG mohou vznikat
ztráty a jste-li držiteli TURBO SHORT, můžete zaznamenat
následné zisky.
... klesající trhy?
Na trzích vykazujících pokles cena TURBO LONG/SHORT
klesá/stoupá na nepoměrně vysoké úrovni v závislosti na
zvolené páce.

Přehled podkladových aktiv TURBO LONG/SHORT (příklady):
akciový index DAX, akciové tituly – CEZ, ERSTE GROUP BANK,
Gold (zlato), měnové páry – EUR/CZK, USD/CZK.

Aktuální seznam všech Investičních certifikátů, jejich ceny
a další informace naleznete na www.investicnicentrum.cz.

Důležité upozornění
Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do
Investičních certifikátů emitovaných Erste Group Bank AG
Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny, a. s.,
nebo na stránkách www.investicnicentrum.cz. Hodnota
investované částky a výnos z ní může stoupat i klesat,
přičemž není zaručena návratnost původně investované
částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Vypořádání při splatnosti proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.
Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, a. s.,
útvar Finanční trhy – retailové investice, ve spolupráci s Erste
Group Bank AG a má za cíl upozornit na služby a produkty
v něm uvedené. Byl vypracován výhradně jako obecná
informace a nepředstavuje žádné investiční doporučení
České spořitelny, a. s., a Erste Group Bank AG, pobídku
k nákupu či prodeji, účasti na uvedených produktech (dále
jen „Finančních nástrojích“) či obchodní strategii, která tento
produkt zahrnuje. Úplná informace o Finančních nástrojích je
uvedena v Konečných podmínkách v kombinaci s Prospektem
a Shrnutím emisního programu v českém jazyce a všemi
s nimi spojenými dodatky. Leták byl poprvé uvolněn k rozšiřování 19. 1. 2017.
Veškeré informace naleznete na www.investicnicentrum.cz.
Elektronická verze prospektu a jeho dodatků je zveřejněna na
internetové stránce Erste Group Bank AG www.erstegroup.com.

