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Turbowarrantit
Unlimited Turbot

Tuote-esite

Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta
https://fi.citifirst.com/FI/showpage.aspx?pageID=147
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Turbot – Useasta tuotetyypistä koostuva
tuoteperhe
Turbot ovat arvopapereita, joiden arvo on sidottu
jonkin tietyn kohde-etuuden (esim osake, indeksi,
raaka-aine) kehitykseen. Turbojen avulla sijoittaja voi
hyötyä sekä kohde-etuuden hinnan noususta
että kohde-etuuden hinnan laskusta. Ostoturbon
arvo nousee kun kohde-etuuden hinta nousee,
myyntiturbon arvo taas nousee kohde-etuuden hinnan laskiessa.
Turboja suosivat etupäässä sijoittajat, jotka
pitävät läpinäkyvää ja selkeää hinnanmuodostumista
tärkeänä, sillä turbon hinnan määrää ensisijaisesti
kohde-etuuden kurssi. Erona perinteisiin optioihin ja
tavallisiin warrantteihin on se, että turbon hintaan
vaikuttavat hyvin vähän esimerkiksi muutokset volatiliteetissa ja jäljellä olevassa ajassa.
Turbowarranttien hinta muuttuu periaatteessa samassa
suhteessa kohde-etuuden hinnan kanssa.

Turboilla on mahdollista saavuttaa suuria voittoja
suhteellisen lyhyellä aikavälillä, mutta myös tappiot
voivat olla keskimääräistä suurempia. Mahdollisuus
suureen voittoon tekee sijoituksesta myös erittäin riskialttiin. Ostoturbolla sijoittaja voi vipuvaikutuksen
myötä saavuttaa hyötyä kohde-etuuden kurssin noususta. Vastaavasti myyntiturbolla voidaan saada
vipuvaikutusta kurssilaskusta. Vipuvaikutus toimii siis molempiin suuntiin. Koska on mahdollista
saavuttaa keskimääräistä suurempia voittoja, myös
tappiot käyttäytyvät vastaavasti, nekin voivat olla
keskimääräistä suurempia. Tietyissä olosuhteissa
tämä voi aiheuttaa sen, että tuotteen arvo menetetään kokonaan jo turbon voimassaoloaikana, jolloin
sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman.
CitiFirst tarjoaa kahta erityyppistä Turboa – perinteisiä Turbowarranteja ja Unlimited Turboja, jotka
eroavat toisistaan voimassaoloajassa ja siinä, miten
rahoituskustannus vähennetään tuotteen arvosta.
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Turbowarranteilla on ennalta määrätty, suhteellisen
lyhyt, voimassaoloaika, joka on usein noin 1 – 3 kuukautta. Unlimited Turbon voimassaoloaika on rajoittamaton (Unlimited = Rajoittamaton) eli sillä ei ole
ennalta määrättyä päättymispäivää. Unlimited Turbon rajoittamaton voimassaoloaika mahdollistaa
myös pidempiaikaisen sijoituksen verrattuna perinteiseen Turbowarranttiin, jolla ei voi käydä kauppaa
päättymispäivän jälkeen.
Turbon toteutushinta ja knock-out-taso ovat sekä
Turbowarranttien että Unlimited Turbojen osalta aina
samalla tasolla, eli toteutushinta = knock-out-taso.
Toteutushinnan ja knock-out-tason määrittämisessä
tuotteet sen sijaan eroavat toisistaan. Turbowarrantin toteutushinta ja knock-out-taso määritetään
jo tuotteen liikkeeseenlaskuhetkellä ja säilyvät
muuttumattomina koko voimassaoloajan. Unlimited
Turbossa toteutushintaa ja knock-out-tasoa tarkistetaan päivittäin. Tämä tarkistusprosessi on kuvattu
tarkemmin sivulla 11 – 12.
Yksinkertaistetusti turboihin pätee seuraava sääntö:
Mitä suurempi vipuvaikutus, sitä suurempi tuottopotentiaali,
mutta samalla myös suurempi todennäköisyys koko arvon
menettämiseen.

Turbojen ominaisuuksia
Jos turbolle määritetty knock-out-taso saavutetaan,
arvopaperin juoksuaika päättyy ennenaikaisesti,
mikä johtaa koko sijoitetun pääoman menettämiseen.
Koska kyseessä on arvopaperi, turbon haltija ei
kuitenkaan voi koskaan jäädä velkaa, vaan enimmäistappio on rajattu sijoitettuun pääomaan.
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Hyvä tietää
Turboille on perinteisiin optioihin verrattuna ominaista huomattavasti matalampi preemio ja sen
myötä suurempi vipuvaikutus. Knock-out-tason vuoksi turbot soveltuvat ainoastaan riskit tiedostaville
sijoittajille, joilla on korkea tuottovaatimus.

Tärkeää tietoa turboista
Kurssi

Osake, indeksi, valuutta tai raaka-aine,

(kohde-etuus)

johon turbo perustuu.

Kerroin (Ratio)

Kerroin kertoo, kuinka monta turbowarranttia tarvitaan kohde-etuuden
hallintaan. Tärkeä hintaa laskettaessa.

Toteutushinta

Toteutushinnan ja kohde-etuuden
nykyisen kurssin välinen ero määrittää
pääsääntöisesti turbon hinnan. Myös
kerroin ja valuuttamuunnos on otettava huomioon. Turbolla on ennalta
määrätty juoksuaika ja se ei muutu
(poikkeus: oikaisu pääoman liityvien
toimenpiteiden yhteydessä).

Knock-out-taso

Tätä kurssitasoa ei saa saavuttaa. Jos
niin käy, turbo erääntyy etuajassa ja
menettää arvonsa. Knock-out-taso
vastaa turbon toteutushinta.

Erääntymispäivä

Tietty päivä, jolloin takaisin makset-

(päättymispäivä)

tava summa lasketaan.

Turbon hinta
Turbon hinta koostuu kolmesta komponentista:
nettoarvosta, riskipreemiosta ja rahoituskustannuksesta.
Nettoarvo ja riskipreemio määräytyvät kummankin
tuotetyypin (Turbowarrantti ja Unlimited Turbo) osalta
samalla tavalla, mutta rahoituskustannuksen osalta
tuotetyypit eroavat toisistaan.

TURBOT | 5

Osto-tai myyntiturbon nettoarvo vastaa toteutushinnan ja kohde-etuuden nykyisen kurssin välistä
positiivista erotusta kertoimella kerrottuna.
Nettoarvon lisäksi hintaan lisätään preemio tai
vähennetään alennus.
Riskipreemio on hinnanlisäys, jolla liikkeeseenlaskija
suojautuu tappioilta vaikeasti ennakoitavan markkinakehityksen ja mahdollisten likviditeettiongelmien
varalta.
Turbowarrantin osalta preemioon (alennukseen)
lisätään riskipreemion lisäksi rahoituskustannus. Unlimited Turbossa rahoituskustannus otetaan tuotteesta toteutushintaa ja knock-out-tasoa tarkistamalla ja se välittyy näin ollen suoraan Unlimited Turbon
nettoarvoon. Rahoituskustannus on kuvattu tarkemmin
sivulla 8 (Turbowarrantti) ja 11 – 12 (Unlimited Turbo)

Vaikutus turbon hintaan
Tuotetyyppi

Riskipreemio

Rahoituskustannukset

Preemio/
Alennus

Ostoturbo

+

+

+

Myyntiturbo

+

–

+/–
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Esimerkki ostoturbon hinnasta ja tuotosta
Kohde-etuus:
Tämänhetkinen kurssi:

DAX-indeksi
6.975 pistettä*

Ostoturbo DAX-indeksiin
Ostoturbon hinta**:
Kerroin:
Toteutushinta:
Knock-out-taso:

0,5 euroa
1:100
6.925 pistettä
6.925 pistettä

DAX-indeksi
Kurssi

Ostoturbo

Tuotto

Kurssi

Tuotto

6.900

– 1,08 %

0,00

– 100 %

6.925

– 0,72 %

0,00

– 100 %

6.930

– 0,65 %

0,05

– 90 %

6.950

– 0,36 %

0,25

– 50 %

6.975

0%

0,50

0%

7.000

0,36 %

0,75

50 %

7.025

0,72 %

1,00

100 %

7.060

1,22 %

1,35

170 %

Kaavio 1
1,35

1,22 % = 7.060

1,35 = 170 %

Turbo hinta = (7.025 – 6.925) / 100 = 1€
1,00

0,72 % = 7.025
0,75

0,36 % = 7.000
0 % = 6.975

1,00 = 100 %
0,75 = 50 %

0,5

0,50 = 0 %
0,25

-0,03 % = 6.950
-0,65 % = 6.930
-0,72 % = 6.925
-1,08 % = 6.900

0,05
Toteutushinta = knock-out-taso = 6.925
0€
knock-out

0,25 = -50 %
0,05 = -90 %
0,00 = -100 %
0,00 = -100 %

*
Yksi DAX-indeksin piste vastaa yhtä euroa
**	Hinta muodostuu ainoastaan nettoarvosta, jotta turbon hinnan muutosta verrattuna
kohde-etuuteen voidaan havainnollistaa paremmin.
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Knock-out-taso
Turbon knock-out taso varmistaa sen, että tuotteen nettoarvo ei voi muodostua negatiiviseksi. Jos
kohde-etuus sivuaa knock-out tasoa, turbo erääntyy
välittömästi arvottomana.
Tuote poistuu pörssijärjestelmästä eikä sillä voida
enää käydä kauppaa. Näin ollen sijoittaja on menettänyt koko sijoittamansa pääoman.
Yllä oleva kaavio havainnollistaa hyvin turbon
mahdollisuuksia ja riskejä. Jos DAX30-indeksi nousee 6.975 pisteen lähtöarvosta 7.025 pisteeseen,
mikä vastaa 0,72 % voittoa, ostoturbon nettoarvo
nousee 0,5 euroa, mikä vastaa 100 % voittoa. Toisaalta-indeksin 0,72 % kurssilasku tarkoittaa turbon
arvon menettämistä kokonaan. Jos DAX30-indeksi
laskee ja sivuaa knockout-tasoa milloin tahansa
tuotteen voimassaolo aikana, tuote erääntyy täysin
arvottomana.
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Turbowarrantin erityispiirteitä
Liikkeeseenlaskija määrittää turbowarrantin
toteutushinnan ennen tuotteen liikkeeseenlaskua, ja
se pysyy muuttumattomana koko voimassaoloajan.
Citin turbowarranttien knock-out-taso on sama kuin
toteutushinta, eli knock-out-taso = toteutushinta.
Jos kohde-etuuden arvo ei sivua knock-out-tasoa
voimassaoloaikana, sijoittaja saa toteutushinnan ja
kohde-etuuden arvon erotuksen (useimmiten sen
hetkisen päätöskurssin). Maksu suoritetaan automaattisesti, tavallisesti 10 pankkipäivän kuluessa
erääntymispäivästä.

Rahoituskustannus tai aika-arvo
Turbowarrantin aika-arvo sisältää kohde-etuuden
rahoituskustannukset juoksuaikana. Toisin sanoen turbowarrantin preemioon (eli nettoarvon päälle tulevaan hinnanlisäykseen) vaikuttava aika-arvo sulaa
hiljalleen voimassaoloajan lähestyessä loppuaan.
Tällä aika-arvon sulamisella liikkeeseenlaskija rahoittaa tuotteesta aiheutuvat rahoituskustannukset.
Turbowarrantin aika-arvo on siis eri asia kuin tavallisen warrantin tai option aika-arvo.

Miksi rahoituskustannuksia syntyy?
Ajatellaan, että Citi myy ostoturbowarrantin, jonka
kohde-etuutena on Sampo osake. Sampo
osakkeen kurssi on 20 euroa ja ostoturbowarrantin
toteutushinta on 18 euroa. Ostoturbowarrantin
nettoarvo voidaan laskea helposti kohde-etuuden
arvon ja toteutushinnan erotuksena. Tässä
esimerkissä nettoarvo on 2 euroa.
Mitä tämä merkitsee rahoituksen kannalta? Tarjoamalla ostoturbowarrantin Citi on antanut sijoittajalle
mahdollisuuden saavuttaa hyötyä Sampo osakkeen
liikkeistä huomattavasti alhaisemmilla kustannuksilla
(2 euroa) kuin mitä sijoittaja olisi joutunut maksamaan
sijoittaessaan suoraan Sampo osakkeeseen (20 euroa).
Toisin sanoen Citi rahoittaa sijoittajaa toteutushintaa
vastaavalla summalla eli 18 eurolla. Tästä rahoituk-
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sesta muodostuu kustannus, jonka Citi lisää preemiona
ostoturbowarrantin nettoarvoon. Siksi voidaan
olettaa, että esimerkin ostoturbo tulee maksamaan
hieman enemmän kuin 2 euroa.

Osingonjako Turbowarrantin
voimassaoloaikana
Turbowarrantin voimassaoloaikana mahdollisesti
tapahtuva osingonjako on huomioitu turbon hinnassa.
Tämä koskee sekä turbowarrantteja, joiden kohdeetuutena on osake että turbowarrantteja, joiden
kohde-etuutena on indeksi.

Turbowarrantien ominaisuudet lyhyesti
W
W
W
W
W

Selkeät ja suhteellisen lyhyet juoksuajat
Kiinteät toteutushinnat ja knock-out-tasot
Matalat preemiot, jotka tuottavat houkuttelevan
vipuvaikutuksen
Oston jälkeen sen kautta saatu vipuvaikutus
pysyy vakiona erääntymiseen asti
Volatiliteetin vaikutus on käytännössä olematon

Miten kaupankäyntikoodista voi olla hyötyä?
Jotta turbowarrantin kohde-etuus, tyyppi,
erääntymispäivä, toteutushinta ja liikkeeseenlaskija
voitaisiin selvittää helposti, käytössä on erityinen
kaupankäyntikoodi, joka ilmaisee nämä ominaisuudet.
Kaupankäyntikoodi muodostuu kuudesta osasta
seuraavassa järjestyksessä:
1 Ensimmäinen kirjain on aina T, ja se kertoo, että
kyseessä on turbo eikä tavallinen warrantti.
2 Ensimmäisen kirjaimen jälkeiset kaksi tai kolme
kirjainta kertovat turbon kohde-etuuden. Normaalisti käytetään kohde-etuuden kaupankäyntikoodia,
mutta poikkeuksia voi esiintyä.
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3	Luku, joka kertoo warrantin erääntymisvuoden.
Koodi

1

2

3

4

5

6

jne ...

Vuosi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

jne ...

4	Kirjain, joka kertoo, onko kyse osto-vai myyntiwarrantista, sekä warrantin erääntymiskuukauden.
Tam

Hel

Maa

Huh

Tou

Kes

Ostowarrantti

A

B

C

D

E

F

Myyntiwarrantti

M

N

O

P

Q

R

Hei

Elo

Syy

Lok

Mar

Jou

Ostowarrantti

G

H

I

J

K

L

Myyntiwarrantti

S

T

U

V

W

X

5	Luvut, jotka kertovat warrantin toteutushinnan.
6	Kolme kirjainta, jotka kertovat liikkeeseenlaskijan.
Citin liikkeeseenlaskijakoodi on CG.

Esimerkki
TDAX3F 7500CG
DAX
= DAX30-indeksi
3
= Erääntyy vuonna 2013
F
= Ostoturbo, joka erääntyy kesäkuussa
7.500 =	Toteutushinta ja knock-out-taso
on 7 500 indeksipistettä
CG
= Liikkeeseenlaskija on Citi
Jos kaupankäyntikoodi ei ala T:llä, tuote voi olla
tavallinen warrantti, jolla on eri ominaisuudet.
Lisätietoja tavallisista warranteista on Citin warranttiesitteessä (pdf), joka on ladattavissa maksutta
osoitteesta www.citifirst.fi.

TURBOT | 11

Unlimited Turbon erityispiirteitä
Perinteisestä Turbowarrantista poiketen Unlimited
turbon toteutushintaa ja knock-out-tasoa tarkistetaan
päivittäin. Nämä päivittäiset tarkistukset vastaavat
turbon rahoituskustannuksia samalla tavalla kuin
tavallisen turbowarrantin aika-arvo. Koska rahoituskustannus otetaan tuotteesta toteutushintaa = knockout-tasoa tarkistamalla, se ei vaikuta turbon nettoarvon päälle tulevaan preemioon. Toisin sanoen,
Unlimited Turbon hinta koostuu sen nettoarvosta ja
riskilisästä.

Esimerkki
ABC-Osake
Tämänhetkinen hinta

85

LONG: Kohde-etuutena ABC-Osake
Erääntymispäivä

ei määräaika
0,50 €

Hinta
Kerroin

0,1

Toteutushinta

80 €
5 % p. a.

Rahoituskustannus

Rahoitusosuuden päivittäinen tarkistus
Ajankohta

Toteutushinta

Knock-out-taso

Turbon hinta

Päivä 1
(liikkeeseenlaskupäivä)

80,000

80,000

0,500

Päivä 2

80,011

80,011

0,499

Päivä 3

80,022

80,022

0,498

Päivä 4

80,033

80,033

0,497

Päivä 5

80,044

80,044

0,496

Päivä 6

80,055

80,055

0,495

Päivä 7

80,066

80,066

0,494
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Miten lasketaan 0,0011 euron nousu päivässä?
Rahoituskustannus määritetään aina joka kuukauden
ensimmäisenä pankkipäivänä ja lasketaan sen hetkiselle toteutushinnalle, tässä esimerkissä 80 €. 5 %
vuotuinen korkokanta jaetaan 360:llä, josta saadaan
päiväkohtainen rahoituskustannus.
80,00 x 0,05 / 360 = 0,011 €
päivittäinen muutos ensimmäisenä kuukautena.

Nämä kustannukset tilitetään aina kaupankäyntipäivän
lopussa. Kuukauden lopussa seuraavan
kuukauden rahoituskustannukset lasketaan silloisen
toteutushinnan perusteella.

Kaavio 2
ABC-Osake

85,00

(85 – 80,066) x 1 = 0,493

(85 – 80) x 0,1 = 0,5

80,066
80,055
80,044
80,033
80,022

80,00

80,011

Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 Päivä 6 Päivä 7

Vaikka osakkeen hinta olisi 7. päivänä sama kuin 1.
päivänä, Unlimited Turbon hinta on laskenut yhden
eurosentin rahoituskustannuksen vuoksi.
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Toteutushinnan tarkistaminen osingonjaon
yhteydessä
Päivittäisen tarkistuksen lisäksi myös osingonjako
voi aiheuttaa toteutushinnan ja knock-out-tason
tarkistuksen. Osinkotarkistus suoritetaan sekä ostoettä myyntiturbossa täysimääräisinä, joka vähennetään sekä toteutushinnasta että knock-out-tasosta.
Ilman tätä tarkistusta kurssitappio (ostoturbo) tai
kurssivoitto(myyntiturbo) olisivat ennalta ohjelmoitu
ja tietyissä olosuhteissa tämä voisi jopa tarkoittaa
sitä että tuote erääntyy osingonjaon takia.

Unlimited Turbojen ominaisuudet lyhyesti
W
W
W

W

Soveltuu myös pidemmän aikavälin sijoitukseksi
Volatiliteetin vaikutus on olematon myös silloin
kun knock-out-tason pitäisi olla uhattuna.
Oston yhteydessä saavutettu vipu säilyy lähes
muuttumattomana juoksuaikana päivittäisistä
tarkistuksista huolimatta.
Osingonjako saa välittömästi aikaan
toteutushinnan = knockout tason korjauksen

Miten kaupankäyntikoodista voi olla hyötyä?
Jotta unlimited turbon kohde-etuus, tyyppi,
toteutushinta ja liikkeeseenlaskija voitaisiin selvittää
helposti, käytössä on erityinen kaupankäyntikoodi,
joka ilmaisee nämä ominaisuudet. Kaupankäyntikoodi
muodostuu viidestä osasta seuraavassa järjestyksessä:
1 Ensimmäinen kirjain on aina T, joka kertoo, että
kyseessä on turbo eikä tavallinen warranti.
2 Ensimmäisen kirjaimen jälkeiset neljä tai viisi
kirjainta ovat lyhenne LONG tai SHORT, mistä
ilmenee, onko kyseessä oleva unlimited turbo long
(osto) vai short (myynti).
3 Seuraava osa kertoo kohde-etuuden. Normaalisti
käytetään kohde-etuuden kaupankäyntikoodia,
mutta poikkeuksia voi esiintyä.
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4	Seuraavan välilyönnin jälkeen tulee sarjanumero,
joka koostuu kahdesta ta kolmesta merkistä. Tämä
yhdistelmä voi koostua kirjaimista ja/tai numeroista, ja niitä voidaan yhdistellä miten tahansa.
Koska Citillä voi olla useita unlimited turboja,
joilla on sama kohde-etuus, ja koska toteutushintaa
ei mainita kaupankäyntikoodissa (päivittäisen
vaihtelun vuoksi), tämän sarjanumeron avulla sijoittaja tunnistaa helposti oman unlimited turbon
ja näkee helposti tuotteen senhetkisen toteutushinnan. Koska pankkien ja välittäjien kurssilistojen
tiedot toteutushinnasta eivät aina ole ajan tasalla,
on suositeltavaa tarkistaa nämä asiat CitiFirstin
verkkosivustosta osoitteessa www.citifirst.fi.
Tiedot ovat saatavilla myös pörssin verkkosivustosta osoitteessa www.ndxporssi.com/fi
5	Kolme kirjainta, jotka kertovat liikkeeseenlaskijan.
Citin liikkeeseenlaskijakoodi on CG.

Esimerkki
T LONGDAX AA CG = Unlimited ostoturbo, jossa
kohde-etuutena on DAX-indeksi ja liikkeeseenlaskija
on Citi.
T SHORTSPX D2 CG = Unlimited myyntiturbo, jossa
kohde-etuutena on S&P 500-indeksi ja liikkeeseenlaskija on Citi.
T LONGUPM AB3 CG = Unlimited ostoturbo, jossa
kohde-etuutena on UPM-Kymmene osake ja liikkeeseenlaskija on Citi.

Yhteenveto
Yhteenvetona haluaisimme kiteytettää turbotuoteperheen ja antaa esimerkkejä tilanteista, jolloin
sijoitus turbowarranttiin tai Unlimited Turboon voi
olla mielenkiintoinen.

TURBOT | 15

Vertailulista

Toteutushinta = Knock-out-taso

Turbo

Unlimited
Turbo

Kyllä

Kyllä

Rajoittamaton juoksuaika

Ei

Kyllä

Jäännösarvo

Ei

Ei

Tavallisten Turbowarrantien tunnusmerkki on lyhyet
juoksuajat ja ne sopivat erittäin hyvin päiväkauppan
ja lyhytjänteiseen kauppaan.
Unlimited Turboilla juoksuaika voi olla rajoittamaton.
Tämä tuote sopii siksi myös sinulle, jolla on pitkän
aikavälin ajatus markkinan suunnasta.
Turboissa toteutushinta ja knock-out taso ovat
aina identtiset. Tämä ominaisuus tekee niistä myös
erittäin aggressiivisia tuotteita ja vauhdikkaan
sijoitusvaihtoehdon. Mitä pienempi kohde-etuuden
hinnan ja turbon toteutushinnan = knock-out-tason
välinen erotus on, sitä suurempi vipuvaikutus, joka
tarkoittaa sekä korkeaa riskitasoa että korkeaa
tuottopotentiaalia.
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Muita erityispiirteitä
On tärkeää muistaa, että myös muita tekijöitä huomioidaan turbon hintaa laskettaessa:
W
W
W

kohde-etuutta koskevat osingonjaot
korkokannat
valuuttapariteetti (eli vaihtokurssit, esimerkiksi
EUR/SEK, turboille, joiden kohde-etuudet
noteerataan Ruotsin kruunuissa, kuten Ruotsalainen OMXS30-indeksi)

Haluatko lisätietoja?
Jos haluat lisätietoja turboista, warranteista,
minifutuureista ja sertifikaateista sekä Citin tarjoamista palveluista, ota yhteyttä meihin:

Yhteystiedot
Suomesta:
Ulkomailta:
Sähköposti:
Internet:
Reuters:
Osoite:

0800 9-4386
+49 (0) 69 1366-3961
sijoitustuotteet@citi.com
www.citifirst.fi
<ISIN>.NGM
Citigroup Global Markets
Deutschland AG
Att: Equity & Private Investor
Solutions – Finland
Reuterweg 16,
60323 Frankfurt am Main
Saksa
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Tärkeää tietoa
Tietoja liikkeeseenlaskijasta:
Liikkeeseenlaskija on Citigroup Global Markets Deutschland AG. Liikkeeseenlaskija harjoittaa yritys- ja investointipankkitoimintaa, joka tarjoaa yrityksille, valtioille
ja yhteisösijoittajille kokonaisvaltaisia rahoitusstrategioita liittyen investointipankkitoimintaan, korollisiin arvopapereihin, ulkomaanvaluuttoihin, omistusosuuksiin, johdannaisiin ja globaaleihin transaktiopalveluihin.
Sen lisäksi liikkeeseenlaskija on merkittävä warranttien ja sertifikaattien
liikkeeseenlaskija, ja niitä myydään pääasiassa yksityisille sijoittajille.
Liikkeeseenlaskija on merkitty Frankfurt am Mainin paikallisen alioikeuden
kaupparekisteriin rekisterinumerolla HRB 88301. Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta
on perusesitteessä, joka on saatavilla pyynnöstä Citiltä tai osoitteesta
https://fi.citifirst.com/FI/showpage.aspx?pageID=147
Liikkeeseenlaskijariski:
Minifutuurit, turbowarrantit, warrantit ja sertifikaatit ovat velkakirjoja. Sijoittaja
pääasiallisesti kantaa liikkeeseenlaskijan vakaavaraisuuteen liittyvän riskin.
Tuottomahdollisuus riippuu liikkeeseenlaskijan taloudellisesta kyvystä täyttää
velvollisuutensa erääntymispäivänä tai ennen sitä. Jos liikkeeseenlaskija
menettää maksukykynsä, sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa riippumatta
kohde-etuuden kehityksestä. Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus voi kehittyä
sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.
Varoitus:
Citi muistuttaa, että minifutuurit, turbowarrantit, warrantit ja sertifikaatit
voivat optioluonteensa vuoksi altistua suurille vaihteluille tai menettää arvonsa
osittain tai kokonaan erääntymispäivänä tai sitä ennen. Tämän asiakirjan
tiedot on tarkoitettu ainoastaan suuntaa-antaviksi, eikä niitä ole tarkoitettu Citin
antamiksi osto- tai myyntitiedoiksi. Citi ei missään olosuhteissa ole vastuussa
tämän asiakirjan mahdollisista virheistä. Kaikista Citin liikkeeseenlaskemista
minifutuureista, turbowarranteista, warranteista ja sertifikaateista on olemassa
BaFinin (Saksan finanssivalvonta) vaatimusten mukaiset perusesitteet, joiden
hyväksymisestä BaFin on antanut todistuksen finanssivalvonnalle, sekä tarjouksen
lopulliset ehdot. Perusesite on saatavilla pyynnöstä Citiltä tai osoitteesta
https://fi.citifirst.com/FI/showpage.aspx?pageID=147
Lopulliset ehdot ovat saatavilla pyynnöstä Citiltä tai osoitteesta
https://fi.citifirst.com/FI/showpage.aspx?pageID=147 sekä NGM-pörssin verkkosivustosta osoitteessa www.ndxporssi.com/fi. Ainoastaan BaFinin tarkastamat
liikkeeseenlaskuasiakirjat ovat päteviä. Citi pyytää kiinnittämään huomiota
perusesitteen Riskitekijät osioon.
Pääomaturva:
Tässä asiakirjassa mainituilla rahoitusinstrumenteilla ei ole pääomaturvaa,
ja ne käyttävät vipuvaikutusta.
Neuvonta:
Minifutuurien, turbowarranttien, warranttien ja sertifikaattien sopivuus ja tarkoituksenmukaisuus sijoitukseksi tulee aina arvioida kunkin yksittäisen sijoittajan
omien lähtökohtien perusteella. Tätä markkinointiesitettä ja perusesitettä ei katsota sijoitusneuvonnaksi, rahoitusneuvonnaksi tai muuksi sijoittajan neuvonnaksi.
Näin ollen sijoittajan on itse arvioitava, onko minifutuureihin, turbowarrantteihin,
warrantteihin ja sertifikaatteihin sijoittaminen sopivaa hänen omasta näkökulmastaan, tai vaihtoehtoisesti neuvoteltava sijoitusasiantuntijoiden kanssa.
Sijoittaminen minifutuureihin, turbowarrantteihin, warrantteihin ja sertifikaatteihin soveltuu ainoastaan sijoittajille, joilla on riittävästi kokemusta ja tietoa, jotta
he voivat itse arvioida sijoitukseen liittyvät riskit.
Riski:
Hintaan vaikuttavien eri tekijöiden vuoksi (esimerkiksi kohde-etuuden osingonjaot, kurssit sekä tarjonta ja kysyntä) teoreettisessa deltassa voi erityisesti lyhyellä
aikavälillä esiintyä pieniä poikkeuksia.
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Maksut:
Minifutuurien, turbowarranttien, warranttien ja sertifikaattien kaupankäynnin
yhteydessä voi aiheutua kustannuksia, esimerkiksi välityspalkkiokustannuksia tai
muita kaupankäyntikustannuksia. Lisätietoja tällaisista kustannuksista
saat ottamalla yhteyttä välittäjään, pankkiin tai muuhun rahoituslaitokseen, jota
käytät näihin tuotteisiin liittyvässä mahdollisessa kaupankäynnissä.
Listalleotto pörssissä:
Citi hoitaa minifutuurien, turbowarranttien, warranttien ja sertifikaattien
listalleoton Nordic Growth Market AB:ssä (Nordic Derivatives Exchange)
(”NDX”). Listalleotto edellyttää NDX:n hyväksyntää. Citigroup Global Markets
Deutschland AG järjestää tavallisissa markkinaolosuhteissa päivittäiset
jälkimarkkinat minifutuureille, turbowarranteille, warranteille ja sertifikaa-teille.
Kauppaa tehdään markkinahintaan, johon vaikuttaa vallitseva markkinatilanne.
Kirjaaminen tilille:
Citin minifutuurien, turbowarranttien, warranttien ja sertifikaattien
kauppojen kirjaaminen tilille on kuvattu lopullisissa ehdoissa, jotka ovat
saatavilla pyynnöstä Citiltä tai osoitteessa
https://fi.citifirst.com/FI/showpage.aspx?pageID=147

CitiFirst tarjoaa ensiluokkaisia tarkkaan harkittuja sijoitustuotteita,
jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeiden perusteella.

CitiFirst — Yksilöllistä riskienhallintaa
Jotta erilaisten sijoittajien yksilöllinen riskihalukkuus voitaisiin
huomioida, CitiFirst on jakanut tuotteensa kolmeen selkeästi määriteltyyn ja yksiselitteiseen riskiluokkaan.

CitiFirst Protection
Defensiivisiä sijoituksia – täysi pääomaturva

CitiFirst Performance
Sijoituksia keskisuurella riskillä

CitiFirst Opportunity
Mahdollisuus korkeampaan tuottoon – ei pääomaturvaa

Näin CitiFirst tarjoaa huomattavasti paremman läpinäkyvyyden
ja turvan sijoittajille.

CitiFirst — Yksilöllistä sijoitusten hallintaa
Osalle CitiFirstin tuotteista on riskiluokan ohella selvästi ilmoitettu myös
kohde-etuuden tyyppi. Tämä merkintä täydentää tuotekuvausta ja kertoo
yhdellä silmäyksellä, minkä tyyppisestä kohde-etuudesta on kyse.

Osakkeet

Raaka-aineet

Valuutat

Korot

Muut
sijoituskohteet

Lisätietoja CitiFirstin tuotteista on osoitteessa
www.citifirst.fi
Citi on yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista. Sillä on toimipisteitä
yli 100 maassa ja noin 200 miljoonaa asiakasta.

