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.
PRODUKT
Ticker

CQQQ

Produkt

Invesco China Technology ETF

Emitent

Invesco Investment Services, Inc. P.O.Box. 219078 Kansas City,

Web/ Tel.

(800) 959-4246

Typ Fondu/ISIN

ETF/US46138E8003

Sektor

Technology

Tvorca KID:

JELLYFISH o.c.p.,a.s., BBC 1, Plynárenská 1, 821 09, Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 35 799 072

Dátum
vytvorenia
(revízie)
dokumentu
s
kľúčovými
informáciami:

10.9.2018

Príslušný orgán dohľadu

Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava
https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

UPOZORNENIE
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť..
O AKÝ PRODUKT IDE?
ETFs = fondy obchodované na burze (Exchange Traded Funds) Fond obchodovaný na burze je investiční fond, s ktorým
sa obchoduje na burze ako so samostatným cenným papierom. Je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový benchmark.
ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať
rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným
výnosom, komodity, nehnuteľnosti, volatilitu atd.
CIELE
Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého ETF
investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového nástroja a veľkosti vašej pozície. Keby
ste napríklad boli presvedčení, že sa hodnota ETF zvýši, kúpili by ste viacero ETF („obchodovanie nadlho“), s úmyslom
neskôr ich predať, keď získajú vyššiu hodnotu. Rozdiel medzi nákupnou cenou a následnou predajnou cenou bude rovný
sume vášho zisku, po odrátaní príslušných nákladov (podrobnosti sú uvedené nižšie). Ak sa domnievate, že sa hodnota
indexu zníži, predáte viacero ETF („obchodovanie nakrátko“) za špecifickú hodnotu a predpokladáte, že ich neskôr kúpite
späť za nižšiu cenu, než za akú ste sa ich rozhodli predtým predať, čo povedie k tomu, že Interactive Brokers Vám vyplatí
rozdiel, mínus príslušné náklady (podrobnosti sú uvedené nižšie). Ak sa však podkladový nástroj pohne opačným smerom
a vaša pozícia sa uzavrie, budete Brokerovi (IB) dlžiť sumu straty, ktorú ste utrpeli (spoločne s prípadnými nákladmi).
Niektoré produkty sa môžu obchodovať s maržou. Pojmom marža sa označuje malá kapitálová suma na podporu
investície s väčšou expozíciou. Upozorňujeme, že maržové obchody si vyžadujú osobitnú opatrnosť, keďže môžu priniesť
veľké zisky, pokiaľ je pohyb ceny priaznivý, ale aj riziko rozsiahlych strát, ak sa cena pohne proti Vám.
ZAMÝŠĽANÝ RETAILOVÝ INVESTOR
Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú vo
všeobecnosti získať krátkodobé alebo strednodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú vysokú
toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojeným aj s maržovým obchodovaním.
DOBA PLATNOSTI PRODUKTU

ETF sú produkty, pri ktorých sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, ale vo všeobecnosti nemajú žiadny
pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od vás, až na to, že pozícia bude
držaná v otvorenom stave dovtedy, dokedy budete mať k dispozícii maržu – ak sa jedná o maržový produkt.
AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO BY SOM MOHOL ZÍSKAŤ?

Súhrnný ukazovateľ rizika znázorňuje mieru rizika tohto produktu v porovnaní s ostatnými produktmi. Ukazuje mieru
pravdepodobnosti, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo z toho dôvodu, že vám IB nebude schopní
zaplatiť. Tento produkt sme klasifikovali ako 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia
hodnotí možné straty z budúcej výkonnosti ako veľmi vysoké. Nezabudnite na menové riziko. Platby môžete dostať v
odlišnej mene, takže konečný výnos, ktorý získate, bude závisieť od výmenného kurzu medzi danými dvomi menami.
Vyššie uvedený ukazovateľ toto riziko nezohľadňuje! Za určitých okolností možno budete musieť vykonať ďalšie platby
na účely úhrady strát. Riziká obchodovania sa zvyšujú pri použití páky: celková strata, ktorú by ste mohli utrpieť, môže
značne presiahnuť investovanú sumu. Hodnoty môžu významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo
trhovej/ekonomickej neistoty. Takéto výkyvy sú dokonca ešte významnejšie, ak vaše pozície využívajú pákový efekt a
môžu tiež nepriaznivo ovplyvniť vaše postavenie. Najprv sa oboznámte s rizikami a akceptujte ich a až potom
obchodujte. Mali by ste starostlivo zvážiť, či je pre vás obchodovanie s produktmi s využitím pákového efektu vhodné.
SCENÁRE VÝKONNOSTI
Existuje veľa druhov rizika obchodovania, vrátane pákového rizika, ktoré by ste mali mať na zreteli skôr, než začnete
obchodovať. Tento produkt je špecifický a závislý na voľbe retailového investora, preto nie je možné prezentovať scenáre
výkonnosti. Pri tomto produkte nie je stanovené žiadne odporúčané obdobie držby. Retailový investor je zodpovedný za
výber produktu, otvorenie a zatvorenie pozície, veľkosti pozície. Informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výkonnosť
tohto produktu, sú podrobne uvedené tu:




Pákového rizika
Rizika neobmedzenej straty
Maržového rizika





Menového rizika
Trhového rizika
Riziká narušenia trhu




Riziká protistrany
Riziká obchodnej platformy a IT.

Daňové právne predpisy domovského členského štátu retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu.
ČO SA STANE, AK SPOLOČNOSŤ Interactive Brokers LLC NEBUDE SCHOPNÁ VYPLÁCAŤ?
Spoločnosť Interactive Brokers LLC je členom SIPC. SIPC chráni hotovosť a cenné papiere držané spoločnosťou
Interactive Brokers. SIPC sa vo všeobecnosti nevzťahuje na komoditné futures alebo opcie na termínované obchody.
SIPC chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny, do tej miery, že hotovosť bola "uložená v IB na účely
nákupu cenných papierov".SIPC spravidla nepokrýva hotovosť alebo cudziu menu, ktorá nie je "uložená u IB na účely
nákupu cenných papierov". Napríklad SIPC spravidla nepokrýva hotovosť v obchodných účtoch futures na komoditách.
V prípade veľmi nepravdepodobného scenára kedy by IB zbankrotovala SIPC chráni prostriedky až do výšky 500 000
USD
na
jeden
obchodný
účet
podľa
vyššie
uvedených
kritérií.
Viac
informácií
tu:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2334&p=acc
Ak subjekt, ktorý vám radí alebo predáva, nie je priamo spoločnosť Interactive Brokers LLC, obráťte sa rovno na tento
subjekt.
AKÉ SÚ NÁKLADY?
NÁKLADY V PRIEBEHU ČASU
Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s týmto produktom alebo predávajúca
tento produkt poskytne informácie, v ktorých uvedie všetky náklady na distribúciu, umožní retailovému investorovi
pochopiť kumulatívny účinok týchto súhrnných nákladov na výnosnosť investície a ukáže vplyv, aký majú všetky
náklady na investíciu za určitý čas.
Približná doba držby

Žiadne odporúčané obdobie držby

Investícia

Špecifická pre ETF–hodnota investície závisí od retailového investora

Hodnota Obchodu

Špecifická pre ETF–cena produktu sa mení na dennej báze a od toho sa odvíja aj hodnota obchodu

Celkové Náklady

0,01USD/ETF, minimálne 6,95 USD, maximálne 0,8% z objemu.

Vplyv na ziskovosť

Špecifická pre ETF

ZLOŽENIE NÁKLADOV
Skôr než začnete obchodovať s ETF, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
nákladmi, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo zvýšia vaše straty.
V tabuľke sú znázornené rôzne druhy nákladov pre ETF
Jednorázové náklady

Priebežné náklady

Provízia

Poplatok účtovaný
transakcie

za

službu

Minimálna provízia

Minimálny poplatok
uskutočnenia transakcie

Poplatok za menovú konverziu

Poplatok účtovaný za konverziu realizovaného
zisku/straty y meny nástroja na menu účtu.

Financovanie do nasledujúceho
dňa

Ak držíte dlhú alebo krátku pozíciu po uzatvorení
trhu, budete sa na vás vzťahovať poplatok za
financovanie do druhého dňa. Týka sa len
pákových produktov.

Náklady na vypožičanie (len
krátka pozícia)

Ak máte v držbe krátke pozície pákových
produktov ETF zo dňa na deň, môžu sa na vás
vzťahovať náklady na vypožičanie. Náklady
závisia od likvidity ETP a v prípade vysokej
likvidity môžu byť nulové (0)

účtovaný

uskutočnenia
za

službu

Náhodné náklady
Náklady sa líšia v závislosti od investičných možností, ktoré si vyberiete. Konkrétne detaily pre jednotlivé triedy
nákladov nájdete v cenníku TU:
AKO DLHO MÁM PRODUKT DRŽAŤ A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ SKÔR?
S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo na odstúpenie po uzatvorení obchodu. Odporúčané
obdobie držby: Žiadne odporúčané obdobie držby. ETF sa dajú nakupovať v burzovo obchodovateľných časoch, čo
znamená, že keď je daná burza otvorená ETF môžete nakupovať ľubovoľne, podľa vlastného uváženia. Investor môže
kedykoľvek ukončiť investíciu do produktu. Takéto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi,
inými ako štandardnými nákladmi na uzavretie položky.
AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Pokiaľ ako klient alebo možný klient spoločnosti JELLYFISH o.c.p.,a.s. chcete podať sťažnosť spoločnosti JELLYFISH
o.c.p., a.s. môžete tak urobiť mailom na jfocp@jfocp.sk alebo korešpondenciou na adresu BBC 1 Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, JELLYFISH o.c.p., a.s.
Ak subjekt, ktorý vám radí alebo predáva, nie je priamo spoločnosť JELLYFISH o.c.p.,a.s, obráťte sa rovno na tento
subjekt.
Ak nie ste spokojní s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS.
https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty
ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a
charakteristikách produktu sú uvedené na webowej stránke (vrátane podstránok): www.jellyfishocp.sk

