Terméklap
Certifikát (tőkeáttétel nélkül)

Termékleírás
A certifikátok pénzintézetek által kibocsátott komplex származékos pénzügyi instrumentumok, amelyek egy
mögöttes alaptermék, vagy termékcsoport árfolyamváltozásából való profitálást tesznek lehetővé. Az alaptermék,
vagy termékcsoport lehet pl. részvény, index vagy devizapár, árupiaci termék és kamatláb is, illetve ezekre vonatkozó
határidős ügylet vagy ezek kombinációja.

Certifikátok fajtái:
INDEX certifikát:

Egységnyi elmozdulás az alaptermék árfolyamában egységnyi eredményt jelent a
certifikátban. (Tőkeáttétellel nem rendelkező certifikát)

BONUSZ certifikát

A bonusz hozam lejáratkori kifizetése a certifikát alaptermékének árfolyam mozgásától függ.
Az alsó küszöbérték (barrier) elérése esetén megszűnik a bónusz hozam lehetősége.

„LONG” certifikát

A certifikát árfolyama az alaptermék árfolyamváltozásával azonos irányba mozog. A „Long”
certifikát árfolyama az alaptermék árfolyamának emelkedése esetén nő.

„SHORT” certifikát

A certifikát árfolyama az alaptermék árfolyamváltozásával ellentétes irányba mozog. A
„Short” certifikát árfolyama abban az esetben emelkedik, ha az alaptermék árfolyama
csökken.

A Random Capital Zrt-nél a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátokat érhetőek el. A kapcsolódó információ
megtalálható
a
bet.hu
weboldalon,
továbbá
a
kibocsátók
weboldalán:
https://www.ersteinvestment.hu//hu/certifikatok_turbo_certifikat_mukodes.html
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/megtakaritas-befektetes/termektajekoztatok

Kinek ajánljuk?
Amennyiben az ügyfél olyan speciális kitettséget keres, amelyet más módon jellemzően csak határidős
( tőkeáttételes) termékek segítségével tudna lekereskedni.

Termékkockázat
1. ALACSONY

2. ENYHE

3. MÉRSÉKELT

4. KÖZEPES

5. FOKOZOTT

6. MAGAS

7. RENDKÍVÜLI

5. Fokozott kockázatú termék: Azokat a pénzügyi eszközöket soroljuk ide, amelyek jellemzően jelentős kockázatot
hordoznak, a pénzügyi eszköz árfolyama jelentősen ingadozhat akár rövidebb időtávon is, de kivételes piaci
eseményektől eltekintve a befektetők jellemzően nem veszíthetik el tőkebefektetésük teljes értékét. A múltbeli

adatok alapján az egy éves időtávra számított lehetséges veszteség nagy valószínűséggel nem haladja meg a
befektetett összeg 65%-át.

Komplexitás:

Komplex termék

Előnyök:
A certifikátok rugalmas lehetőséget biztosítanak arra, hogy a befektetők szinte bármilyen mögöttes termék esetén
akár áresésre, akár áremelkedésre spekuláljanak. Az elérhető mögöttes termékek széles köre , az egyre nagyobb
termékkínálat a befektetési paletta teljes skáláját elérhetővé teszik a kisbefektetők számára is.

Kockázatok:
A certifikátok árfolyamára ható tényezők lehetnek többek között: a mögöttes eszköz árfolyamának,
osztalékfizetésének, hátralévő futamidejének és volatilitásának változása, valamint a kamatszint, a devizaárfolyamok
vagy az árupiaci árak ingadozása. Devizaalapú értékpapírok vásárlásával az ügyfél árfolyamkockázatot vállal, mivel a
befektetés forintban kifejezett értéke a deviza-árfolyam függvényében változhat. Partnerkockázatot jelent, ha az
termék kibocsátója megszűnik, vagy pénzügyi nehézségekkel találkozik.

Országkockázat

Gazdasági, politikai és földrajzi tényezők az egyes országok országkockázati
besorolását alapvetően meghatározzák. Egy ország megítélésének változása az adott
országban működő vállalatok értékére – és így a részvénypiaci mozgásokra is –
hatással van.

Árfolyamkockázat

A tőkeáttétel hiány miatt nem kiugró a volatilitása, ugyanakkor a diverzifikáció hiánya
vagy az alaptermék(ek) volatilitása jelentős mértékben növelheti az ügyfél
árfolyamkockázatát. Az ügyfél akár a befektetett tőkéjének jelentős részét
elveszítheti, a termék nem tőkegarantált.

Kibocsátói kockázat

A kibocsátói kockázat az értékpapírok kibocsátójának kockázata. Az értékpapírok
értéke, illetve az értékpapírokhoz kapcsolódó követelések teljesítése függ a kibocsátó
gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból
eredő kockázat elsősorban a kibocsátott értékpapírok visszavásárlási kockázataként
jelentkezik.

Likviditási kockázat

Alacsony, mert a certifikátok és a esetén a kibocsátó árjegyzést vállal a termékre a
Budapesti Értéktőzsdén, ill. a nemzetközi tőzsdéken. Normál piaci körülmények
között van likvid másodpiaca.

Devizakockázat

Nem releváns vagy magas, annak függvényében, hogy a befektetés devizaneme
eltér-e attól a devizától, amiben a befestései teljesítményét értékeli az ügyfél.
Amennyiben a két deviza eltér, akkor a devizakockázat magas, amennyiben azonos,
akkor a devizakockázat nem releváns.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek (százalékos értékek a tranzakció árfolyamértékére vetítve):

tranzakciós költségek: 0,2%, min. 199 forint
számlavezetési díj: 0 Ft /hó
számlanyitási díj: 0 forint
számlamegszüntetési díj: 0 forint

