SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
Účel
Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o
propagační materiál. Poskytnutí těchto informací Vám pomůže porozumět podstatě, rizikům,
nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými.

Produkt
Burzovně obchodovaný fond

DGAZ Velocityshares 3x Inv natural gas ETN

ISIN: US22542D3733
Tvůrce produktu Credit Suisse
Titul je obchodován na NYSE
Podkladový index S&P GSCI® Natural Gas Index ER (inverzní)
Pákový efekt: -3x, inverzní

Typ produktu
ETN – Exchange-traded note – druh nezajištěného dluhového cenného papíru.
ETN jsou strukturované investiční produkty, vydávané většinou velkými bankovními domy jako tzv.
senior debt notes. To znamená, že investor nakupuje dluhový produkt podobný dluhopisu přímo
od emitenta. Podmínky těchto dluhových produktů záleží na struktuře každého ETN a v dnešní
době na trhu můžeme naleznout jejich 4 typy. Podle prémiového emitenta ETN, banky Barclays, to
jsou ETN komoditní, měnové, rozvíjejících se trhů a strategické. Tyto ETN umožňují investovat do
relevantních podkladových indexů na denní bázi a to s pákovým efektem na long nebo inverzně.
Uzavírací orientační hodnota vychází z denní výkonosti ETN, která je propojena s denním výkonem
indexu a výší pákového efektu, plus denní nárůst 3měsíční sazby amerických státních pokladen
mínus poplatky.

Produkt je určen primárně pro klienty, kteří jsou zaměřeni zejména na vysoký potenciál výnosu a
plně si uvědomují, že podstupují i vysoké riziko ztráty. Pokles hodnoty investice na kapitálových
trzích považují za příležitost pro nové investice nebo navýšení objemu investic stávajících za
atraktivní cenu. Jejich životní situace není těmito poklesy vážně narušena, ale naopak jim
umožňuje tyto nákupy za snížené ceny uskutečnit.
Uzavírací orientační hodnota vychází z denní výkonosti ETN, která je propojena s denním výkonem
indexu a výší pákového efektu, plus denní nárůst 3měsíční sazby amerických státních pokladen
mínus poplatky.

DGAZ je účinný nástroj pro vyjádření medvědího pohledu na energetický sektor. Titul není vhodný
pro investory, kteří nemají schopnost a možnost monitorovat pozici regulérně (denně).
Navíc je třeba vzít v úvahu, že podkladový index se nebude vždy pohybovat v souladu s cenami
spotového zemního plynu. Pro sofistikované investory s přiměřenou tolerancí vůči riziku a volatilitě
může být toto ETN účinným nástrojem. DGAZ by se však nemělo nacházet v dlouhodobém
portfoliu a držení. Nuance tohoto fondu způsobují významné ztráty, pokud jsou drženy delší dobu
na volatilních trzích.

Na sekundárním trhu se obchoduje s ETN, je tedy možné ETN primárně obchodovat na
sekundárním trhu. Emitent nemá povinnost listování daných ETN na NYSE Arca nebo na jiných
výměnných místech. ETN jsou senior střednědobé cenné papíry vydané Credit Suisse AG. ETN
nejsou určené pro “buy and hold” (nakup a drž) investici. ETN jsou nástroje pro denní
obchodování a sofistikované investory pro vyjádření krátkodobého pohledu na trhy a denní práci
s rizikem. ETN jsou navrženy tak, aby denně dosahovaly svých stanovených investičních cílů, a
proto se jejich výkonnost v různých časových obdobích může výrazně lišit od stanovených
denních cílů. ETN jsou výrazně rizikovější než cenné papíry, které mají střednědobé nebo
dlouhodobé investiční cíle a nemusí být vhodné pro investory, kteří plánují držení delší než jeden
den. Investoři by měli aktivně a pravidelně sledovat svou investici do ETN na denní nebo
intradenní bázi. Jakékoliv rozhodnutí pro držení ETN delší než jeden den by mělo být učiněno
s nejvyšší péčí a pouze jako výsledek série denních investičních rozhodnutích. Pokud držíte ETN
déle než jeden den, je možné, že utrpíte velké ztráty, i když je výkonnost indexu v době, kdy držíte
ETN, pozitivní, v případě 3x ETN s dlouhým zemním plynem, nebo negativní, v případě ETN s 3x
záporným zemním plynem. V souladu s tím by ETN měly nakupovat pouze důmyslní investoři, kteří
rozumí Indexu a konsekvencím investování do ETN, které jsou navrženy pro poskytnutí -3x
výkonnosti indexu. ETN neposkytují přímou expozici spotovým cenám zemního plynu. Protože
index se skládá future kontraktů na komoditu zemní plyn a nekopíruje spotovou cenu zemního
plynu, index a v návaznosti na to ETN, je možné, že výkonnost bude odlišná od spotové ceny.
Investice do ETN je velkým rizikem.
Návratnost ETN každé série bude založena na výkonnosti indexu během období pro takové série
ETN. Každá série ETN sleduje denní výkonnost S&P GSCI® Natural Gas Index ER (dále jen „Indexu“).
Index obsahuje futures na jednu komoditu a je vypočítáván dle metodologie S&P GSCI® Index
(“S&P GSCI”). Výkyvy hodnot Indexu korelují se změnami v cenně zemního plynu na světových
trzích.

ETN

Podkladový index

3x inverse natural gas ETN
3x natural gas ETN

S&P GSCI Natural Gas
Index ER

Ticker podkladového
indexu
SPGSNGP

Rizikové faktory
ETN jsou senior nezajištěné dlužné závazky Credit Suisse AG (“Credit Suisse”). ETN jsou rizikovější než
běžný nezajištěný dluhový cenný papír. Návratnost jakékoliv série ETN je na základě výkonnosti
Indexu. Investování do ETN není ekvivalentem investování do Indexu. Investice do ETN je
významně rizikovější než investice v běžné dluhové cenné papíry. Tato sekce popisuje hlavní rizika
spojená s investováním do ETN. ETN nevyplácí úroky ani negarantuje návratnost původní investice

a můžete ztratit vše nebo velkou část své investice do ETN. Nejedná se o klasickou investici do
dluhových cenných papírů, kde je vyplácen úrok a celá investovaná částka je garantovaná.
Návratnost v době splatnosti může být negativní, protože částka může být nižší než původně
investovaná. Dokonce i v případě pozitivní návratnosti nemusí ETN kompensovat jakékoliv ztráty
způsobené inflací a ostatními faktory spojenými s hodnotou peněz v čase. Může dojít ke ztrátě
všeho nebo velké části investice do ETN, pokud hladina Indexu vzroste nebo nepoklesne
dostatečně (DGAZ) nebo hladina Indexu klesne nebo nevyroste dostatečně (UGAZ). Dále může
dojít ke ztrátě hodnoty v případě změny kurzu USD/CZK.
ETN třikrát zvýší jakékoliv nepříznivé pohyby v závěrečné úrovni indexu, a proto jsou vysoce
spekulativní a vysoce rizikové ETN spojeny s denním výkonem indexu.
S každým 1% nepříznivého pohybu v denní výkonnosti Indexu (napr. 1% poklesne UGAZ nebo 1%
naroste DGAZ), zavírací hodnota ETN spadne o 3% (nebo i o více okud denní poplatek převýší
denní nárůst). Například pokud se Index pohne o 3,33% v opačném směru, ETN ztratí nejméně 10%
své hodnoty a pokud se Index pohne o 33,33% ( nebo méně)v nepříznivém směru, ETN ztratí celou
svou hodnotu za období jednoho dne. V návaznosti na to, ETN jsou velice spekulativní a rizikové
nástroje a jsou vhodné pro sofistikované investory, kteří rozumí a mohou nést rizika spojená
s trojnásobnou možnou ztrátou spojenou s nepříznivým pohybem denní výkonnosti Indexu. ETN
nejsou vhodné pro investory s investičním obdobím více než jeden den.
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HYPOTETICKÝ PŘÍKLAD
Příklad 1

Tento příklad uvažuje nárůst 477.98% s 10.21% roční volatilitou v denních změnách hladiny indexu přes
příslušný termín.

UGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 20. prosinci 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
UGAZ 62.500 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

DGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 16. březnu 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
DGAZ 250 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

Příklad 2

Tento příklad předpokládá, že Index poklesne o 67,44% s 10,10% roční volatilitou v denních
změnách hladiny indexu přes příslušný termín.

UGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 20. prosinci 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
UGAZ 62.500 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

DGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 16. březnu 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
DGAZ 250 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

Příklad 3

Tento příklad předpokládá, že Index naroste o 3973.34% s 60.53% roční volatilitou v denních
změnách hladiny indexu přes příslušný termín.

UGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 20. prosinci 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
UGAZ 62.500 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

DGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 16. březnu 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
DGAZ 250 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

Příklad 4

Tento příklad předpokládá, že Index poklesne o 98.89% s 49.69% roční volatilitou v denních
změnách hladiny indexu přes příslušný termín.

UGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 20. prosinci 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
UGAZ 62.500 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

DGAZ

ABCDEFG-

ROK
HLADINA INDEXU
DENNÍ NÁRŮST (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST INDEXU (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ VÝKONNOST ETN (CELKOVÁ ZA ROK)
DENNÍ POPLATEK INVESTORA (CELKOVÝ ZA ROK)
UZAVÍRACÍ ORIENTAČNÍ HODNOTY (V ROCE NA KONCI) - Závěrečné orientační hodnoty
uvedené v této tabulce vycházejí z hypotetické nominální hodnoty 100 dolarů a uvedené
částky jistiny na ETN. K 16. březnu 2017 je aktuální nominální hodnota a výše jistiny na ETN
DGAZ 250 USD.
H- ROČNÍ NÁVRATNOST INDEXU
I- ROČNÍ NÁVRATNOST ETN

NÁKLADY
Náklady spojené s nákupem ETN jsou klasické poplatky za nákup a prodej cenného papíru, které
jsou uvedeny v ceníku investičních služeb Investičního zprostředkovatele a v ceníku obchodníka
s cennými papíry Atlantik finanční trhy a.s.
Faktor poplatků: Faktor poplatků pro každou sérii ETN je následující: UGAZ 1.65% a DGAZ 1.65%.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST
Máte možnost podat stížnost v prostorách naší provozovny Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5,
případně emailem na adrese: andrea.hlavackova@snpfinance.cz nebo svému vázanému
zástupci. Více informací o reklamacích naleznete na stránkách investičního zprostředkovatele:
www.snpfinance.cz

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE
Více informací k tomuto ETN můžete najít v prospektu na stránkách:
https://2deaa804a6dc693855a0eba658c6bc03668a61900f643427d64d.ssl.cf1.rackcdn.com/Documents/product/velocityshares/pr
ospectus/prospectus-velocityshares-energy_natural_gas.pdf
Popřípadě se můžete dotázat na email: andrea.hlavackova@snpfinance.cz nebo svého
vázaného zástupce.

