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Produse structurate
Certificate Turbo
EUROSTOXX 50

Puncte de interes
x Detalierea formării preţului
certificatelor
x Scenarii posibile a fi întalnite în
tranzacţionare
x Răscumpărarea certificatelor la
atingerea barierei sau la maturi‐
tate
x Identificarea riscurilor asociate
tranzacţionării certificatelor
turbo

EURO STOXX 50 — activ suport al Certificatelor Turbo Index

Indicele Euro Stoxx 50 este considerat a fi cel mai
important indice din Europa, ilustrând evoluţia pre‐
ţurilor a celor mai lichide 50 de companii din zona
Euro. SSIF Broker în calitate de Emitent şi de Furnizor
de lichiditate este licenţiată de către STOXX Ltd. să
emită produsele structurate bazate pe cotaţiile indi‐
celui EURO STOXX 50®. Acestea pot fi obţinute, cu

întarziere de aproximativ 15 min de pe website‐ul
www.stoxx.com şi www.ssifbroker.ro în perioada în
care piaţa de referinţă a acţiunilor componente este
deschisă. În perioada în care piaţa de referinţă a acţi‐
unilor componente este închisă SSIF Broker calculează
valoarea teoretică a indicelui în funcţie de cotaţiile
pieţelor futures pe care se tranzacţionează şi va fi
afişată pe site‐ul www.ssifbroker.ro.

Despre EUROSTOXX 50
Creat în 1998 ca rezultatul unui jointventure între bursa germană Deutsche Börse, bursa elveţiană Börse
SWX şi trustul de presă american Dow Jones, Euro Stoxx 50 este cel mai reprezentativ indice din zona
Euro, el având în compoziţia sa cele mai lichide companii din ţări precum Austria, Belgia, Finalnda, Franta,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Spania.
Componentele Euro Stoxx 50 sunt selectate pe baza mai multor criteria şi ponderate în funcţie de capi‐
talizarea free‐float‐ului fiecăreia. Indicele este revizuit anual, în septembrie, pentru a asigura diversifi‐
carea transparentă şi reprezentativă a companiilor membre. Mai multe informaţii despre indice pot fi

Compoziţia sectorială şi pe ţări a indicelui (%)
Bănci

14.8
9.8
9.6

Chimicale
8.7
8.1
7.4
7.3

Alimente
Sănătate

0.5
0.7
0.7
3.2

6.5
Tehnologie

5.6
5.2
5.2

Automobile

7.2
7.9

3.8
Construcţii
Imobiliare
Materii prime

2.7
2.1
1.4
1.1
0.7

12.1
32.4
35.2

Vezi lista companiilor componente EURO STOXX 50 la pagina 12.
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Finlanda
Luxemburg
Irlanda
Belgia
Olanda
Italia
Spania
Germania
Franţa

Caracteristicile Certificatelor Turbo

Certificatele Turbo

Certificatele Turbo Long îi dau posibilitatea investitoru‐
lui de a profita de pe urma unei pieţe aflate în creştere.
În cazul în care valoarea activului suport creşte, şi valoa‐
rea certificatelor Turbo Long creşte într‐o manieră echi‐
valentă, luând în considerare orice rata de schimb valu‐
tar aplicabilă.

Certificatele Turbo sunt
considerate investiţii cu risc
crescut şi sunt, din acest
motiv, potrivite pentru in‐
vestitori activi şi cu experi‐
enţă, care au toleranţă cres‐
cută pentru risc.

Certificatele Turbo Short oferă investitorului posibilita‐
tea de a profita de pe urma unei pieţe aflate în declin.
Aceste certificate urmăresc evoluţia activului suport într‐
o manieră inversă. Dacă valoarea activului suport scade,
valoarea certificatului Turbo Short creşte într‐o manieră
echivalentă, luând în considerare orice rată de schimb
valutar aplicabilă.
Diferenţa dintre un certificat Turbo şi un certificat simplu
constă în faptul că suma necesară pentru o investiţie
care să poată să dea aceeaşi rată de participare în activul
suport, este considerabil mai mică.
O caracteristică a Certificatelor Turbo este posibilitatea
setării unei Bariere (un nivel de stop loss), care, în cazul
în care va fi atinsă, va genera închiderea prematură a
emisiunii. În funcţie de preţul mediu la care certificatul
Turbo este lichidat, investitorii vor primi o valoare de
răscumpărare. În cel mai negativ scenariu posibil, valoa‐
rea de răscumpărare este zero, astfel că pierderea
maximă în cazul Certificatelor Turbo este suma investită
iniţial.

Toţi potenţialii investitori
trebuie să hotărască opor‐
tunitatea acestor investiţii
prin prisma factorilor de
care sunt influenţaţi. În par‐
ticular, fiecare potenţial
investitor trebuie să aibă
suficiente cunoştinţe şi ex‐
perienţă pentru a face o
evaluare obiectivă asupra
impactului pe care investiţia
în Certificate Turbo o poate
avea asupra portofoliului
său.
Acest document nu consti‐
tuie o invitaţie de a investi
în Certificate Turbo şi a fost
întocmit pentru informarea
investitorilor. Pentru o in‐
formare
completă
în
privinţa
caracteristicilor
produselor şi a riscurilor
este necesară studierea
prospectului de bază şi a
termenilor finali aferenţi
emisiunilor, disponibili la
adresa www.ssifbroker.ro.
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Valoarea certificatelor
În mod tradiţional, valoarea unui certificat turbo reprezintă diferenţa dintre preţul
activului suport şi nivelul de exercitare al certificatului, acesta reprezentând cel mai
nefavorabil preţ al activului suport la care se poate închide emisiunea de certificate.
Valoare Turbo Long = Preţ activ suport – Preţ de exercitare
Valoare Turbo Short = Preţ de exercitare – Preţ activ suport
În anumite cazuri, trebuie considerată şi valoarea multiplicatorului în calculul valorii
unui certificat turbo. În funcţie de valoarea activului suport (valoarea EURO STOXX
50 este de aproximativ 2500 Euro, în timp ce rata de schimb EUR/USD este de
aproximativ 1.3 USD), pentru a asigura o bună accesibilitate investitorilor, se aplică
un multiplicator valorii certificatului. De exemplu, EURO STOXX 50 are un multiplica‐
tor de 100. Acest lucru înseamnă că pentru a avea o expunere pentru întreaga
valoare a indicelui este nevoie a fi achiziţionate un număr de 100 de certificate.
Certificatele Turbo emise de SSIF Broker sunt tranzacţionate în Lei. Pentru a calcula
valoarea unui certificat ce are la bază un activ suport tranzacţionat într‐o altă
monedă, trebuie ţinut cont de rata de schimb valutar aplicabilă. În cazul EURO
STOXX 50, acesta este tranazacţionat în Euro, aşadar se va aplica rata de schimb
Euro/RON. Pentru a limita riscul de curs valutar, certificatele cu activ suport EURO
STOXX 50 au ca referinţă de calcul un curs valutar fix, stabilit la data emisiunii şi
care rămâne valabil până la maturitatea produselor.
Pentru a asigura valoarea minimă de răscumpărare a certificatelor, în calculul preţu‐
lui certificatului este introdusă o valoare constantă, numită primă.
Pret Turbo Long
[(Valoarea justă a activului suport  Valoarea de exercitare)+Prim ă]
x Rata de schimb valutar
Multiplicato r

Pret Turbo Short

[(Valoarea de exercitare - Valoarea just ă a activului suport)+Prim ă]
x Rata de schim b valutar
M ultiplica tor
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Valoarea justă a activului suport se calculează ca şi Valoare curentă a indicelui + Dobânda
pentru perioada rămasă până la Data Maturităţii – Dividende de încasat.
Dobânda se calculează ca şi cost de finanţare pentru valoarea de închidere din ziua prece‐
dentă pentru activul suport până la maturitatea certificatelor, luând în calcul dobânda
Euribor la 3 luni plus o marjă de 3.25%.
Dobânda se calculează numai pentru certificatele Turbo Long, pentru certificatele Turbo
Short valoarea sa fiind zero.
Calendarul dividendelor companiilor constituente ale indicelui EURO STOXX 50 va fi preluat
şi publicat de către SSIF Broker pentru informarea investitorilor.
Rata de schimb valutar reprezintă valoarea cursului EURO/RON determinată de către Banca
Naţională a României în ziua precedentă şi publicată pe site‐ul www.bnro.ro .
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Valori uzuale ale
multiplicatorului

Activ suport________Valoare
Valute________________0.01
Acţiuni_______________1‐10
Mărfuri_______________1‐10
Indici bursieri________10‐100
DJIA__________________100
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Multiplicator şi levier
Suma necesară inves‐
tiţiei într‐un certificat
turbo care să ofere
aceeaşi rată de participare
în activul suport ca şi o
investiţie directă în activul
suport este considerabil
mai mică. Prin urmare, în
cazul unei investiţii în cer‐
tificate turbo, câştigul
procentual în cazul unei
creşteri a activului suport
(pentru certificatele turbo
long) sau a unei scăderi a
activului suport (pentru
certificatele turbo short)
este mai mare decât în
cazul investirii aceleiaşi
sume direct în activul su‐
port. Similar, pierderea
potenţială dată de scăde‐
rea
activului
suport
(pentru certificatele turbo
long) sau creşterea activu‐
lui suport (pentru certifi‐
catele turbo short) este
mai mare decât cea gene‐
rată de investirea aceleiaşi
sume direct în activul su‐
port. Acesta este efectul
de levier. Investitorii tre‐
buie să fie conştienţi de
faptul că efectul de levier
în cazul certifcatelor turbo
ar putea duce la un câştig
sau la o pierdere mai
mare raportată la investi‐
ţie decât ar fi posibil în

cazul unei investiţii directe
în activul suport. Multipli‐
catorul activului suport
faţă de certificatele emise
este de 100, înţelegând
prin aceasta că este ne‐
voie de o investiţie în 100
de certificate pentru a
egala expunerea unei in‐
vestiţii de o unitate în
activul suport.
Deoarece preţul de
referinţă
al
activului
suport se schimbă în mod
continuu, levierul unui
certificat Turbo este fixat
în momentul achiziţiei
certificatului.
După
cumpărarea certificatului
Turbo, levierul va rămâne
constant pe toată durata
de viaţă a investiţiei.

Efectul de levier asupra preţului
40%
30%
20%

Activ Suport

10%
0%

Preţ
‐10%
‐20%

Turbo Long cu
Levier 5
Turbo Long cu
Levier 10

‐30%
‐40%

Fiecare produs are propriul său levier. Valoarea levierului depinde
în principal de valoarea activului suport şi de preţul certificatului.

Formula de calcul a levierului
Valoare activ suport
x Rata de schimb valutar
Multiplicator
Levier =
Preţ certificat

Valoarea levierului fiecărui produs este calculată în permanenţă de către emitent şi publi‐
cată pe pagina de prezentare a produsului, în cadrul www.ssifbroker.ro.
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Scenarii exemplificative Turbo Long
Date iniţiale
Valoare de referinţă activ suport pentru ziua precedent =2535.94
Valoare curentă activ suport: 2535.94
Dobândă până la maturitate pentru 226 de zile: 55 EURO (EURIBOR 3 luni
= 0.196%)
Dividende de încasat până la maturitate: 89.29 EURO
Prima: 70
Multiplicator: 100
Rata de schimb valutar: 4.5171
Valoare de exercitare: 2400
Nivel de barieră: 2430
Preţ Certificat = 7.75
Variante de evoluţie (calculate după o perioada de 12 zile)
Preţ activ suport Preţ certificat
Levier
Observaţii
(EUR)
(RON)
2650
12.77
9.38
2600
10.51
11.18
2500
5.99
18.85
2450
3.73
29.64
2430
Atingere bariera

Scenariul I – valoarea curentă a indicelui creşte
Valoarea curentă a indicelui creşte cu 114 puncte, de la 2536 la 2650, adică o
creştere de 4.5%. Valoarea certificatului Turbo Long creşte la 12.77 RON, respectiv
+64.77% , rezultat obţinut in urma calculului:

( 2 6 5 0  5 2  8 9 .2 9  2 4 0 0 )  7 0
x 4 .5 1 7 1
100
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Scenariul II – valoarea curentă a indicelui scade dar nu se atinge bariera:
Valoarea curentă a indicelui scade cu 86 puncte, de la 2536 la 2450, adică o scădere de
3.36%. Valoarea certificatului Turbo Long scade la 3.73 RON, respectiv –51.8%, rezultat
obţinut în urma formulei:

( 2 4 5 0  5 2  8 9 .2 9  2 4 0 0 )  7 0
x 4 .5 1 7 1
100

Scenariul III – valoarea curentă a indicelui scade şi se atinge bariera:
Valoarea curentă a indicelui scade cu 106 puncte, de la 2536 la 2430, adica o scadere de
4.17%. Valoarea certificatului Turbo Long scade la 2.96 RON. În acest moment tranzacţion‐
area certificatelor este suspendată, iar emitentul va comunica investitorilor valoarea de răs‐
cumpărare a certificatelor. În funcţie de închiderea poziţiilor de acoperire a riscului, deschise
de emitent în contraparte la certificatele emise, valoarea de răscumpărare poate fi semnifi‐
cativ mai scăzută decât ultima cotaţie de dinainte de atingerea barierei.
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Scenarii exemplificative Turbo Short
Date iniţiale
Valoare de referinţă activ suport pentru ziua precedent = 2535.94
Valoare curentă activ suport: 2535.94
Dobândă până la maturitate pentru 227 zile: 0
Dividende de încasat până la maturitate: 89.29 EURO
Prima: 0
Multiplicator: 100
Rata de schimb valutar: 4.5171
Valoare de exercitare: 2630
Nivel de barieră: 2600
Preţ Certificat = 8.28 RON
Variante de evoluţie (calculate dupa o perioada de 12 zile)
Preţ activ suport Preţ certificate
Levier
Observaţii
(EUR)
(RON)
2300
18.94
5.49
2400
14.42
7.52
2500
9.91
11.4
2550
7.65
15.06
2600
Atingere bariera

Scenariul I – valoarea curentă a indicelui scade:
Valoarea curentă a indicelui scade cu 236 puncte, de la 2536 la 2300, adică o scădere
de 9.3%. Valoarea certificatului Turbo Short creşte la 18.94 RON, respectiv cu
128% , rezultat obţinut în urma calculului:

2 6 3 0  ( 2 3 0 0  0  8 9 .2 9 )  0
x 4 .5 1 7 1
100
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Scenariul II valoarea curentă a indicelui creşte dar nu atinge bariera:
Valoarea curentă a indicelui creşte cu 14 puncte, de la 2536 la 2550, aşadar o creştere de
0.55%. Valoarea certificatului Turbo Short scade la 7.65 RON, respectiv cu 7.6% , rezultat
obţinut în urma calculului:

26 30  ( 2 55 0  0  8 9 .2 9 )  0
x4 .51 7 1
100

Scenariul III – valoarea curentă a indicelui scade şi se atinge bariera:
Valoarea curentă a indicelui creşte cu 64 de puncte, de la 2536 la 2600, adică o creştere de
2.52%. Valoarea certificatului Turbo Short scade 5.39 la RON. În acest moment tranzacţion‐
area certificatelor este suspendată, iar emitentul va comunica investitorilor valoarea de răs‐
cumpărare a certificatelor. În funcţie de închiderea poziţiilor de acoperire a riscului, deschise
de emitent în contraparte la certificatele emise, valoarea de răscumpărare poate fi semnifi‐
cativ mai scăzută decât ultima cotaţie de dinainte de atingerea barierei.
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Răscumpărarea certificatelor
Răscumpărarea certificatelor la atingerea barierei
În eventualitatea atingerii barierei unui Certificat Index Turbo se vor aplica următorii paşi:
1.
Tranzacţionarea produsului este suspendată, la solicitarea emitentului.

2.

3.

4.

Emitentul va face publică Valoarea de răscumpărare la atingerea barierei, în funcţie
de închiderea poziţiilor de acoperire a riscului luate de către Emitent în contraparte şi
care în situaţii deosebite de piaţă (în care valoarea activului suport depăşeşte într‐
atât valoarea de exercitare încât valoarea teoretică a certificatelor să devină una
negativă) poate fi, în cel mai rău caz, egală cu zero.
În situaţia în care valoarea de răscumpărare la atingerea barierei este mai mare ca
zero, în ziua T+5 (Data decontării) emitentul va plăti către Depozitarul Central contra‐
valoarea produselor structurate care au atins bariera, la valoarea de răscumpărare
determinată.
Depozitarul Central va plăti către intermediari sumele corespunzătoare deţinerilor
fiecăruia, aceştia alocând ulterior sumele către clienţii lor.

Răscumpărarea certificatelor la maturitate
În momentul în care un Certificat Index Turbo a ajuns la maturitate, se vor aplica următorii
paşi:
1.
Tranzacţionarea produsului este suspendată.
2.
Emitentul va comunica valoarea de răscumpărare la exercitare, calculată ca fiind
Pentru Certificatele Index Turbo Long:
[(Pretul final de referinţă – Valoare de exercitare) + Prima reziduală] / Multiplicator x Rata de
schimb valutar
Pentru Certificatele Index Turbo Short:
[(Valoarea de exercitare – Preţul Final de Referinţă) + Prima reziduală] / Multiplicator x Rata
de schimb valutar
3.

4.

În ziua T+5 (Data decontării) Emitentul va plăti către Depozitarul Central contra‐
valoarea produselor structurate care au ajuns la maturitate, la valoarea de răscum‐
părare determinată.
Depozitarul Central va plăti către intermediari sumele corespunzătoare deţinerilor.
fiecăruia, aceştia alocând ulterior sumele către clienţii lor.
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Informaţii despre tranzacţionare
Identificarea certificatului
Certificatele Turbo emise de SSIF Broker sunt identificate printr‐un cod ISIN. Acest cod vă
rămâne neschimbat pe toată durată de viaţă a certificatului. La BVB, un certificat Turbo
Long va fi identificat prin denumirea BKSTXTL1, iar un certificat Turbo Short prin denu‐
mirea BKSTXTS1 . Astfel, simbolul BK este un element de identificare a emitentului, ele‐
mentul STX identifică activul suport, TL sau TS indică tipul certificatului (Turbo Long sau
Turbo Short) iar cifra 1 identifică numărul emisiunii.
Lichiditatea certificatelor
Certificatele Turbo emise de SSIF Broker vor fi tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucu‐reşti,
în intervalul orar 10.15‐18.30. SSIF Broker este Market Maker (furnizor de lichiditate),
acest lucru însemnând că SSIF Broker va furniza lichiditate prin afişarea de cotaţii ferme în
piaţă pentru certificatele emise, în intervalul de tranzacţionare.
În momentul în care un investitor cumpără un certificat, contrapartea lui poate sa fie şi un
alt investitor care la acel moment oferă un preţ mai bun decât furnizorul de lichiditate. În
anumite situaţii, se poate întâmpla ca furnizorul de lichiditate să nu fie prezent în piaţă.
Acest lucru poate fi cauzat de suspendarea de la tranzacţionare a activului suport sau când
există disfuncţionalităţi tehnice în sistemul emitentului sau în sistemul unei pieţe pe care
emitentul îşi realizează operaţiunile de acoperire a riscului. În astfel de situaţii investitorii
pot contacta reprezentanţii emitentului pentru oferirea de cotaţii pe piaţa Deal.
Taxe şi comisioane
În activitatea de tranzacţionare, investitorii trebuie să ia în calcul şi valoarea comisionului
pe care îl plătesc intermediarului prin care realizează tranzacţiile. Deasemenea, investitorul
se poate afla în situaţia de a plăti impozite referitoare la câştigurile din investiţia în certifi‐
cate, obligaţii care îi revin în exclusivitate investitorului. Impozitarea câştigurilor din tran‐
zacţionarea certificatelor depinde de regimul fiscal din ţara de origine a investitorului.
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Riscuri asociate Certificatelor Turbo
Valoarea activului suport
Preţul de piaţă al Certificatelor Turbo este de aşteptat în orice moment să fie afectat de
schimbări ale nivelului Activului Suport de care sunt legate. Este imposibil de anticipat în ce
fel nivelul Activului Suport relevant va evolua în timp. Factorii care pot contribui asupra
valorii Activului Suport sunt pe de o parte rata profitului Activului Suport şi poziţia
financiară, iar pe de altă parte perspectivele emitentului Activului Suport sau a
componentelor sale. Potenţialii investitori trebuie să înteleagă de asemenea că deşi valoarea
de piaţa a Certificatelor Turbo este direct legată de Activul Suport şi va fi influenţată (pozitiv
sau negativ) de acesta, orice modificare a valorii de piaţă poate să nu fie comparabilă şi
poate fi disproporţionată.
Rata dobânzii
Investiţiile în Certificate Turbo pot implica riscul ratei dobânzii, în funcţie de moneda în care
este denominat Activul Suport şi emisiunea de Certificate Turbo. O varietate de factori pot
influenţa ratele dobânzilor.
Volatilitatea
Termenul se referă la frecvenţa actuală, la cea anticipată şi la amploarea modificărilor
preţului de piaţă, pornind de la Activul Suport. Volatilitatea este afectată de o serie de
factori, cum ar fi elementele macroeconomice, tranzacţiile speculative, cererea şi oferta de
opţiuni, evoluţia contractelor futures şi evoluţia altor pieţe de instrumente derivate.
Ratele de schimb valutar
Aceste rate ar putea, în anumite circumstanţe, să fie afectate de diverşi factori cum ar fi
fluctuaţii ale ratelor de schimb între oricare monede în care se poate face vreo plată în
legătură cu Certificatele Turbo şi orice monedă în care Activul Suport este tranzacţionat.
Perturbare
Dacă se specifică în Condiţiile produsului (Capitol al Prospectului de bază ), Agentul de calcul
poate stabili că un eveniment disturbator în piaţă a avut loc la un moment dat. Un astfel de
eveniment poate duce la o ajustare a preţului sau la o delistare. O astfel de situaţie poate
afecta valoarea Certificatelot Turbo şi/sau poate amâna decontarea acestora. Potenţialii
cumpărători ar trebui să studieze Condiţiile şi să verifice dacă/sau modul în care astfel de
dispoziţii se aplică pentru Certificatele Turbo emise.
Solvabilitatea
Orice persoană care achiziţionează Certificate Turbo se bazează pe solvabilitatea
Emitentului.

15

Despre SSIF Broker

Realizări ale SSIF Broker

Misiunea SSIF Broker este
aceea de a pune la dispoziţia
clienţilor flexibilitatea, seriozi‐
tatea, transparenţa societăţii şi
politica investiţională pru‐
dentă, experienţa, tradiţia, şi
profesionalismul în scopul de a
oferi un management eficient
al resurselor financiare, prin
plasamente diversificate.

x

x

x

x

Veritabil pionier în promovarea pieţei de capital,
SSIF Broker, începând cu 1995 s‐a implicat în lis‐
tarea la Bursa de Valori Bucureşti a unora dintre
cele mai prestigioase societăţi din România, şi a
cotat 11 dintre cele 12 societăţi listate iniţial la
BVB, pregătind şi introducând la tranzacţionare un
număr de 45 de companii.
În anul 2005, SSIF Broker a devenit prima şi până
în prezent singura societate de investiţii financiare
listată la Bursa de Valori Bucureşti, la categoria I şi
componentă a indicelui BET.
Începând cu 2010 compania şi‐a dezvoltat activi‐
tatea în calitate de Market Maker, realizând op‐
eraţiuni în această calitate pe acţiunile Fondul
Proprietatea şi derivate pe acţiunile SIF Muntenia
şi Fondul Proprietatea, dar şi Aur, Petrol şi Grâu.
Produsele Structurate emise de SSIF Broker sunt
primele de la Bursa de Valori Bucureşti dezvoltate
exclusiv în România.

Contact
Cal. Moţilor nr. 119, Cluj‐Napoca
Tel. 0364‐401708, 0364‐401709
Fax 0364‐401710
email: secretariat@ssifbroker.ro
www.ssifbroker.ro

