ETD nákup Put opcie
Dokument s kľúčovými informáciami

Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa
vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto
produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

Produkt
Názov produktu
Názov tvorcu PRIIP

Na burze obchodovaný derivát – nákup Put opcie
Burza podľa každej obchodovateľnej opcie.

Webová lokalita tvorcu PRIIP

Kontaktné detaily podľa príslušnej burzy.

Telefónne číslo

Kontaktné detaily podľa príslušnej burzy.

Príslušný orgán tvorcu PRIIP v súvislosti
s dokumentom s kľúčovými informáciami
Dátum produktu s kľúčovými informáciami

Autorita podľa príslušnej burzy.

2.1.2018

O aký produkt ide?
Typ
Na burze obchodovaný derivát ("ETD") – nákup Put opcie

Ciele
Nákup Put opcie vám poskytne právo, nie však povinnosť predať podkladový nástroj za dohodnutú cenu v stanovenom čase. Nákladom za toto právo
je prémia za opciu, ktorú zaplatíte za otvorenie dlhej pozície. Základnou stratégiou opcie je, že cena podkladového aktíva klesne pod dohodnutú
realizačnú cenu pred dátumom expirácie. Cena opcie bude závisieť od ceny podkladového nástroja, očakávaných dividend (ak existujú), realizačnej
ceny opcie, očakávaných trhových úrokových sadzieb, času do expirácie, volatility nástrojov a typu opčného kontraktu (americký alebo európsky).
Hodnota akejkoľvek opcie je komplexná a zatiaľ čo dlhá pozícia zvyčajne umožňuje profitovať z poklesu podkladového aktíva, nemusia mať
nevyhnutne za následok pozitívny vývoj. Nákup opcie vyžaduje, aby ste zaplatili predávajúcemu hodnotu opčnej prémie v hotovosti. Nákup Put opcie
je uskutočňovaný na páku - kupujúci dostane expozíciu voči nominálnej hodnote podkladového nástroja, ktorá je vyššia ako zaplatená opčná prémia.

Zamýšľaný retailový investor
Tento produkt je určený pre investorov, ktorí chcú získať expozíciu voči podkladovému nástroju a nemôžu stratiť viac, než je zaplatená opčná prémia.

Poistné plnenie a náklady
Žiadne

Doba držania
Neexistuje žiadna určitá doba držania tohto kontraktu, hoci kontrakt bude expirovať podľa svojho dátumu expirácie.
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Aké sú riziká a čo by si mohol získať?
Súhrnný ukazovateľ rizika je vaším sprievodcom v porovnávaní rizikovosti jednotlivých inštrumentov. Ukazuje, ako je pravdepodobné, že nákup tohto
produktu povedie k strate vašej investície vzhľadom k trhovým pohybom.

Súhrnný ukazovateľ rizika

Súhrnný ukazovateľ rizika je vašim sprievodcom v porovnávaní rizikovosti jednotlivých inštrumentov. Ukazuje, ako je pravdepodobné, že nákup tohto produktu povedie k strate
vašej investície vzhľadom k trhovým pohybom. Tento produkt sme klasifikovali ako 7 zo 7, čo je najvyššia riziková trieda. To určuje potenciálne straty z budúcej výkonnosti na
veľmi vysokej úrovni za stresových trhových podmienok. Buďte si vedomi menového rizika. Ak obchodujete s opčným kontraktom, ktorý je denominovaný v inej mene,
ako je základná mena alebo v mene, ktorú máte vkladom vo vašom účte u nás, všetky marže, zisky, straty a finančné úvery a debety vo vzťahu k tomuto opčnému
kontraktu sú vypočítané použitím meny, v ktorej je denominovaný kontrakt. Toto riziko sa nezohľadňuje v uvedenom ukazovateli. V niektorých prípadoch, ak váš
účet neobsahuje dostatok vlastného kapitálu na splnenie príslušných požiadaviek na maržu, vaše otvorené pozície budú likvidované. Celková strata, ktorú môžete vyvolať,
môže výrazne prevýšiť investovanú sumu. Možno nebudete môcť svoju pozíciu ľahko zatvárať alebo budete musieť predať za cenu, ktorá významne ovplyvní váš
realizovaný zisk / stratu.

Scenáre výkonnosti
Graf výkonnosti pri nákupe Put opcie

Tento graf zobrazuje možný vývoj vašej investície pri nákupe Put opcie. Možno to porovnať s grafmi iných derivátov. Predložený graf poskytuje
množstvo možných výsledkov a nie je to presný údaj o profite. Výsledok obchodu sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa vyvíja podkladové aktívum.
Pre každú hodnotu podkladového aktíva graf ukazuje, aký by bol zisk, alebo strata. Horizontálna os znázorňuje rôzne cenové úrovne pre podkladové
aktívum pri expirácii a vertikálna os ukazuje zisk a stratu. Nákupom Put opcie špekulujete na pokles ceny podkladového aktíva.
Maximálna strata je obmedzená do výšky zaplateného opčného prémia. Trh s podkladovým aktívom musí klesnúť pod definovanú cenovú hladinu
(realizačnú cenu) zvýšenú o opčnú prémiu, aby sa opcie dostala "do peňazí", inak kontrakt expiruje bezcenný ("mimo peniaze"). Držanie opčného
kontraktu do expirácie môže mať za následok vyrovnanie v hotovosti, keď je opcia "v peniazoch" (získanie hotovosti), alebo získania práva predať
dané podkladové aktívum za danú cenu (fyzické vysporiadania).

Čo sa stane, ak tvorca PRIIP nebude schopný vyplácať?
Tvorca PRIIP pre derivát obchodovaný na burze je samotná burza alebo pridružený clearinghouse, ktorý koná ako ručiteľ pre zmluvy, ktoré vydáva.
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Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) ukazuje, aký vplyv budú mať celkové výdavky na výnos z investícií, ktoré ste dostali. Celkové náklady berú do úvahy jednorazové,
priebežné a vedľajšie náklady. Tieto uvedené sumy predstavujú kumulatívne náklady na samotný výrobok v priebehu odporúčaného obdobia držby.
Zahŕňajú potenciálne sankcie predčasného ukončenia. Čísla predpokladajú, že investujete 1 000 USD. Čísla sú odhady a môžu sa v budúcnosti meniť.

Náklady v priebehu času
Predajca, ktorý vám predáva, alebo ktorý vám odporúča tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba
poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky náklady na vašu investíciu za určitý čas.

Približná doba držby

Derivát obchodovaný na burze môže byť držaný až do špecifického dátumu expirácie alebo môže byť
podľa typu využitý skôr

Investícia

Opčná prémia špecifická pre opční kontrakt

Hodnota obchodu

Špecifické pre opční kontrakt
Špecifické pre opční kontrakt

Celkové náklady
Vplyv na ziskovosť

Špecifické pre opční kontrakt

Zloženie nákladov
Nasledujúca tabuľka znázorňuje:
•

vplyv každého roku rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby;

•

význam rôznych kategórií nákladov..

Táto tabulka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Vstupné náklady
Jednorazové
náklady

USD 4,00 za kontrakt
Výstupné náklady
USD 4,00 za kontrakt
Transakčné náklady
portfólia

Priebežné
náklady

Iné priebežné náklady
Výkonnostné poplatky

Vedľajšie
náklady

Podiely na zisku

0%
0%
0%
0%

Poplatok brokerovi. Spomínaný poplatok sa vzťahuje k
opčnému kontraktu obchodovanému v USA. Kompletný
prehľad je k dispozícii na
https://www.lynxbroker.sk/poplatky-za-obchodovanie/
Poplatok brokerovi. Spomínaný poplatok sa vzťahuje k
opčnému kontraktu obchodovanému v USA. Kompletný
prehľad je k dispozícii na
https://www.lynxbroker.sk/poplatky-za-obchodovanie/
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať
predčasne?
Odporúčané (požadované minimálne) obdobie držby: Žiadne
V tomto prípade nie je žiadna odporúčaná minimálna doba držania podkladového aktíva. V dôsledku zatvorenia pozície sa nestane nič iné než to, že
ukončíte vašu expozíciu na podkladový v daný čas. Kontrakt bude expirovať v daný čas expirácie podľa špecifík opčného kontraktu.

Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosti ohľadom produktu alebo služieb tvorca PRIIP by mali byť adresované LYNX B.V., Václavské námestie 776/10, 110 00 Praha
(reklamacie@lynxbroker.sk).

Ďalšie relevantné informácie
Další informace o ostatních obchodovaných produktech jsou k nalezení na internetové stránce LYNX (https://www.lynxbroker.sk/produkty-a-burzy).
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