
Tento dokument predstavuje preklad z pôvodného znenia do slovenského jazyka. V prípade 
nezrovnalostí medzi pôvodným znením dokumentu a týmto slovenským znením je 
rozhodujúce pôvodné znenie, z ktorého bol preklad realizovaný.  

WisdomTree Short CHF Long EUR 
 

DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

WISDOMTREE 
 

ÚČEL 

Tento dokument s informáciami Vám poskytuje podstatné informácie o tomto investičnom 
produkte. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú zo zákona predpísané, aby Vám 
pomohli porozumieť druh, riziko, náklady, ako aj možné zisky a straty tohto produktu a pomohli 
Vám porovnať ho s inými produktami. 

 
PRODUKT 
Produkt: WisdomTree Short 

CHF Long EUR 
PRIIP zhotoviteľ: WisdomTree UK Limited 

ISIN: JE00B3L54023 Kompetentný 
orgán PRIIP 
zhotoviteľa: 

EU: Central Bank of Ireland 
UK: Financial Conduct 
Authority 

Dátum zmeny: 21.06.2022 Web stránka: https://www.wisdomtree.eu 
Emitent: WisdomTree 

Foreign Exchange 
Limited  

Telefónne číslo: +44 (0) 207 448 4330 

Domicil: Jersey Skupina: WisdomTree 
 
 
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké porozumieť mu. 
    
 

O aký druh produktu ide? 

Druh    

Nelistinný registrovaný zaistený dlhový cenný papier, obchodovaný na burze, ktorý sa riadi 
zákonmi Jersey 

Ciele 
WisdomTree Short CHF Long EUR je plne zaistený Exchange Traded Product (ETP) vhodný 
pre  podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), ktorý 
má poskytovať investorom angažovanosť v CHF vo vzťahu k EUR. ETP kopíruje celkový 
výnos MSFXSM Short Swiss Franc/Euro (MSCEEHS).  Poskytuje celkový výnos, ktorý sa 
skladá  z denného výkonu devízových termínových obchodov – Short-CHF vo vzťahu k EUR 
– ako aj úrokového výnosu a je adekvátne prispôsobený tak, aby odzrkadľoval poplatky 
a náklady spojené s produktom. Príklad: Ak mena CHF  stúpne v priebehu dňa o 1% vo vzťahu 
k mene EUR, tak ETP klesne o 1%. Ak ale mena CHF v priebehu dňa klesne o 1% vo vzťahu 
k mene EUR, tak ETP stúpne o 1%, v oboch prípadoch bez poplatkov, nákladov a úprav.  

Produkt môžete obchodovať podľa vlastného uváženia na viacerých burzách. Zmeny cien 
Futures-kontraktov, na ktoré je naviazaný referenčný index, nemusia nutne viesť ku 
korelovaným zmenám výšky referenčného indexu alebo produktu. Možno to odvodzovať 
z celej rady faktorov, vrátane rolovacieho efektu futures kontraktov.  



Cieľová skupina malých investorov 
Produkt sa zameriava na súkromných investorov so základnými vedomosťami, ktorí: (1) môžu 
znášať stratu kapitálu, nesnažia sa o kapitálový príjem a nemajú záujem o záruku za kapitál; 
(2) majú odborné znalosti a skúsenosti s investíciami do podobných produktov a na finančných 
trhoch; a (iii) hľadajú produkt, ktorý ponúka vystavenie vzhľadom na vývoj hodnoty 
podkladového aktíva a majú investičný horizont, ktorý zodpovedá nižšie uvedeným 
odporúčaným dobám držby. 
 
Doba splatnosti 
Tento produkt nemá pevnú dobu splatnosti. Doba splatnosti bude závisieť od toho, ako dlho 
máte tento produkt v držbe. Emitent má právo ukončiť tento produkt jednostranne.  
 
 
Aké sú riziká a čo môžem dostať späť? 

 

  
Nižšie riziko                                                                                                       Vyššie riziko 

 

Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že produkt máte v držbe 1 rok. Ak investíciu 
zrušíte predčasne alebo ju máte v držbe dlhšie, môže sa skutočné riziko výrazne líšiť a môžete 
dostať podľa okolností späť menej. 

Ukazovateľ celkového rizika Vám pomáha posúdiť riziko spojené s týmto produktom 
v porovnaní s inými produktami. Ukazuje, aká je vysoká pravdepodobnosť, že pri tomto 
produkte stratíte peniaze, pretože sa trhy vyvíjajú určitým spôsobom alebo my nebudeme 
schopní vyplatiť Vás.  

Tento produkt sme klasifikovali na stupnici od 1 do 7  v rizikovej triede 2, čo zodpovedá nízkej 
rizikovej triede.  

Riziko potenciálnych strát z budúceho vývoja hodnoty klasifikuje ako nízke.  

Prosím, venujte pozornosť menovému riziku. Ak sa mena obchodovania líši od 
podkladovej meny, dostávate platby v inej mene, takže Váš konečný výnos závisí od 
výmenného kurzu medzi oboma menami. Toto riziko vyššie uvedený ukazovateľ 
nezohľadňuje. 

Emitent môže za určitých udalostí povinného umorenia umoriť tento produkt podľa podmienok 
uvedených v prospekte s veľmi krátkou výpovednou lehotou.  

Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete celkom alebo 
čiastočne stratiť celú Vašu investíciu.  

 

 

Scenáre plnenia 

 

Odporúčaná doba držby: 1 rok 



Investícia 10 000 USD 

Scenáre 
 

Pri ukončení 1 rok 

Stresový 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov  3 392 EUR 
Priemerný ročný výnos (%) -66,08% 

Pesimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 9 051 EUR 
Priemerný ročný výnos (%) -9,49% 

Stredný 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 9 594 EUR 
Priemerný ročný výnos (%) -4,06% 

Optimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 10 161 EUR 
Priemerný ročný výnos (%) 1,61% 

 

Z tejto tabuľky je možné zistiť, koľko peňazí by ste mohli získať naspäť pri rôznych scenároch 
počas odporúčanej doby držby, ak investujete 10 000 USD.  

Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla vyvíjať Vaša investícia. Môžete si to porovnať 
so scenármi pre iné produkty.  

Uvedené scenáre zodpovedajú odhadu budúceho vývoja hodnoty na základe 
predchádzajúcich zmien hodnôt a nie sú presným ukazovateľom. To, koľko skutočne 
dostanete, závisí od toho, ako sa vyvíja trh a ako dlho máte produkt v držbe.  

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať v prípade extrémnych podmienok na trhu 
a nezohľadňuje prípad, že snáď nebudeme schopní realizovať výplatu.  

V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale podľa okolností 
nie všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť Vášmu poradcovi alebo predajnému miestu. Uvedené 
čísla nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá sa môže každopádne vyvíjať podľa 
toho, koľko dostanete naspäť. 

Budúci vývoj trhu sa nedá presne predpovedať. Zobrazené scenáre poskytujú len orientačné 
body pre možné výsledky na základe posledných výnosov. Skutočné výnosy môžu byť nižšie  

 

Čo sa stane, ak WisdomTree Foreign Exchange Limited nie je schopný 
realizovať výplatu? 

V prípade emitenta ide o špeciálnu účelovú spoločnosť. V prípade výpadku na strane emitenta 
(alebo prípadne na starne protistrany swapového obchodu) sa všetky pohľadávky voči 
emitentovi uspokojujú pri zachovaní poradia platieb stanoveného v podmienkach k produktu. 
Ak by čisté výnosy zo zhodnotenia zábezpek za produkt nepostačovali na uspokojenie 
všetkých pohľadávok a všetkých platieb súvisiacich s cennými papiermi, sú záväzky emitenta 
vo vzťahu k takýmto cennými papierom obmedzené na čisté výnosy z predaja príslušných 
zábezpek. Za týchto okolností môžete utrpieť stratu, ak nedostanete späť celú hodnotu Vašej 
investície.  

 

Aké náklady vznikajú? 

Zníženie výnosov (Reduction in Yield  - RIY) ukazuje, ako pôsobia celkové Vami zaplatené 
náklady na výnosy investície, ktoré by ste mohli dostať. V celkových nákladoch sú zohľadnené 
jednorazové, priebežné a dodatočné náklady.  

Tu uvedené čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom samotného produktu počas doby 
držby. Čísla predstavujú odhady a môžu sa v budúcnosti zmeniť.  

 



Náklady v priebehu času 

Osoba, ktorá Vám tento produkt predá alebo Vám k nemu poskytuje poradenstvo, Vám môže 
účtovať ďalšie náklady. Ak by to tak bolo, táto osoba Vás informuje o takýchto nákladoch 
a ukáže Vám, aký budú mať celkové náklady vplyv na Vašu investíciu v priebehu času. 

Investícia 10 000 USD 
 

Pri ukončení po 1 roku 

Celkové náklady 95,93 EUR 
Vplyv na výnosy (RIY)   -0,99% 

 

Zloženie nákladov 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva: 

1. ako pôsobia rôzne druhy nákladov každý rok na výnosy investície, ktoré by ste mohli 
dostať na konci odporúčanej doby držby;  

2. čo obsahujú rôzne kategórie nákladov.  

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy za rok 

Jednorazové 
náklady 

Vstupné náklady 0% Vplyv nákladov, ktoré musíte 
zaplatiť, keď realizujete Vašu 
investíciu. Uvádzajú sa maximálne 
náklady; prípadne môžete zaplatiť 
aj menej. Vplyv nákladov už 
zahrnutých v cene. Sú tu už 
zahrnuté náklady za predaj Vášho 
produktu. 

Výstupné náklady 0% Vplyv nákladov, ktoré vzniknú, ak 
pri splatnosti vystúpite z Vašej 
investície. 

Priebežné náklady Náklady na transakcie 
s portfóliom 

0,60% Vplyv nákladov, ktoré vznikajú z 
toho, že kupujeme a predávame 
podkladové investície produktu. 

Iné priebežné náklady 0,39% Vplyv nákladov, ktoré Vám 
zúčtujeme každý rok za správu 
Vašej investície. 

Dodatočné náklady Poplatky za výkon 0% Investícia by mala priamo sledovať 
benchmark bez Outperformance; 
z tohto dôvodu sa poplatok za 
výkon neuplatňuje. 

Prenášaný úrok 0% Neuplatňuje sa prenášaný úrok. 
 

Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne? 

Odporúčaná doba držby:  1 rok. Produkt môžete predať na rôznych burzách bez pokuty pri 
zaplatení transakčných poplatkov vašich brokerov.  

 

Ako sa môžem sťažovať? 

V prípade neočakávaných problémov týkajúcich sa porozumenia produktu, obchodovania 
alebo nakladania s produktom, obráťte sa, prosím, priamo na WisdomTree  

+ Poštová adresa: WisdomTree UK Limited, 16 Dufour´s Place, Londýn W1F 7SP, Spojené 
kráľovstvo  

+ Webová stránka:  https://www.wisdomtree.eu 



+ E-mail:  europesupport@wisdomtree.com 

WisdomTree spracuje Vašu otázku a bude Vám čo najskôr odpovedať.  

 

Iné užitočné informácie 

Riziká uvedené v tomto dokumente zdôrazňujú niektoré, ale nie všetky, riziká z investovania 
do tohto produktu. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, mali by ste sa uistiť, že 
plne rozumiete rizikám týkajúcim sa tohto produktu a prípadne vyhľadať odbornú radu. Ďalšie 
riziká a kompletné podmienky produktu sú uvedené v Prospekte emisie k produktu v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Prospekt môžete nájsť tu: https://www.wisdomtree.eu  

Tento dokument sa môže priebežne aktualizovať. Aktuálny dokument s kľúčovými 
informáciami je k dispozícií online na https://regdocs.wisdomtree.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


