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Cel dokumentu 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o produkcie inwestycyjnym. Dokument nie jest 

opracowaniem marketingowym. Zawarte w nim informacje są wymagane prawnie, by pomóc inwestorom 

w zrozumieniu charakteru, ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat związanych z danym produktem, a 

także umożliwić im porównanie go z innymi produktami. 

Produkt 

Produkt: WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged Organ nadzoru: EU: Bank Centralny Irlandii / UK: 

Urząd ds. Postępowania Finansowego 

Kod Produktu: JE00BDD9Q840 Nazwa Emitenta: Wisdom Tree Commodity 

Securities     Limited 

Strona internetowa: www.wisdomtree.eu Dokument obowiązujący na dzień: 21 czerwca 

2022 

Numer kontaktowy: +44 (0) 207 448 4330 

Inwestor nabywa produkt, który jest złożony i może być trudny do zrozumienia. 

Co to za produkt 

Rodzaj produktu: 

Podlegający prawu Jersey, niecertyfikowany, zarejestrowany, zabezpieczony dłużny papier wartościowy. 

Cel produktu: 

WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged jest w pełni zabezpieczonym towarem giełdowym (ETC), 

zaprojektowanym tak, aby zapewnić inwestorom lewarowaną ekspozycję na ropę naftową WTI. ETC 

zapewnia całkowity zwrot składający się z 2-krotności dziennych wyników Bloomberg WTI Crude Oil SL. 

Excess Return Index (BCLSLER), plus przychody z odsetek skorygowane o opłaty i koszty związane z 

produktem. Na przykład, jeśli Bloomberg WTI Crude Oil SL Excess Return Index wzrośnie o 1% w ciągu 

dnia, to ETC wzrośnie o 2%, bez opłat. Jeśli jednak Bloomberg WTI Crude Oil SL Excess Return Index 

spadnie o 1% w ciągu dnia, wówczas ETC spadnie o 2%, bez opłat.  

Można handlować tym produktem na różnych giełdach według własnego uznania. Zmiany cen kontraktów 

futures, które są uwzględnione w Benchmarku nie muszą skutkować skorelowanymi zmianami poziomu 

Wskaźnika lub Produktu. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, w tym efekt "rolowania" 

kontraktów futures.  

W przypadku okresów dłuższych niż jeden dzień, zwrot z produktu nie jest taki sam jak zwrot z Indeksu 

pomnożony przez współczynnik lub 2 ("Współczynnik Dźwigni Współczynnik Dźwigni"). Dzieje się tak 

dlatego, że Współczynnik Dźwigni jest resetowany codziennie (tzn. Współczynnik Dźwigni jest stosowany 

http://www.wisdomtree.eu/
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do wyników Indeksu w każdym dniu). Codzienne zerowanie powoduje "efekt potęgowy", co oznacza, że im 

bardziej zmienne są wyniki Indeksu, tym bardziej wyniki produktu będą odbiegać od wyników Indeksu. 

produktu będzie odbiegać od wyników Indeksu (pomnożonych przez współczynnik dźwigni) w danym 

okresie czasu.   

Docelowy inwestor detaliczny: 

Produkt przeznaczony jest dla świadomych inwestorów detalicznych, którzy: (i) akceptują możliwość utraty 

kapitału, nie dążą do ochrony kapitału i nie oczekują gwarancji kapitału; (ii) mają specjalistyczną wiedzę lub 

doświadczenie w zakresie inwestowania w podobne produkty i na rynkach finansowych; oraz (iii) szukają 

produktów oferujących ekspozycję na stopy zwrotu aktywa bazowego (aktywów bazowych) i wyznaczają 

sobie horyzont inwestycji zgodny z podanym poniżej zalecanym okresem posiadania. 

Termin 

Ten produkt nie ma ustalonego okresu ważności. Okres ten będzie zależał od tego, jak długo zdecydują się 

Państwo na posiadanie produktu. Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszego produktu 

jednostronnie. 

Jakie są zagrożenia i czego inwestor może oczekiwać w zamian? 

Mniejsze ryzyko  Większe ryzyko 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Wskaźnik ryzyka przedstawiono z założeniem posiadania produktu przez 1 dzień. Faktyczne ryzyko może 

znacznie odbiegać od powyższego, jeżeli inwestor spienięży inwestycję na wczesnym etapie, a wycofana 

kwota może być niższa od zainwestowanej.  

Sumaryczny wskaźnik ryzyka wskazuje poziom ryzyka związanego z produktem w porównaniu do innych 

produktów. Pokazuje on prawdopodobieństwo utraty środków na produkcie z uwagi na zachowanie rynku 

lub niezdolność Emitenta do dokonania zapłaty.  

Klasę ryzyka bazowej strategii inwestycyjnej sklasyfikowano na 7 w skali 1-7.  

Oznacza to, że potencjalne straty w odniesieniu do przyszłej stopy zwrotu są wysokie, a niekorzystne 

otoczenie rynkowe może z dużym prawdopodobieństwem wpłynąć na stopy zwrotu.  

Należy zwrócić uwagę na ryzyko walutowe. Jeżeli waluta obrotu jest różna od waluty bazowej, inwestor 

otrzyma płatność w innej walucie, więc ostateczny  zwrot zależeć będzie od kursu wymiany obu walut. 

Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.   

Emitent może jednostronnie wypowiedzieć ten produkt, a w niektórych przypadkach przymusowy wykup 

może zostać wykonany z bardzo krótkim terminem wypowiedzenia aktywów zawartym w prospekcie 

emisyjnym. 
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Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić 

część lub całość swojej inwestycji. 

Scenariusze stóp zwrotu 

Inwestycja w wysokości 10 000 USD 

 
1 dzień 

(rekomendowany 
okres inwestycji) 

 

Scenariusz warunków 

skrajnych   

Kwota możliwa do uzyskania po odliczeniu kosztów   
- USD  

Procentowa stopa zwrotu   - 100.00 % 

Scenariusz niekorzystny   

Kwota możliwa do uzyskania po odliczeniu kosztów   
- USD 

Procentowa stopa zwrotu   - 

Scenariusz umiarkowany   

Kwota możliwa do uzyskania po odliczeniu kosztów   
10 368 USD  

Procentowa stopa zwrotu   3.68% 

Scenariusz korzystny   

Kwota możliwa do uzyskania po odliczeniu kosztów   
8 963 USD  

Procentowa stopa zwrotu   - 10.37% 

 

Ta tabela pokazuje pieniądze, które możesz odzyskać w zalecanym okresie utrzymywania, w różnych 

scenariuszach, przy założeniu, że zainwestujesz 10 000 USD. 

Przedstawione scenariusze ilustrują, jakie efekty może przynieść inwestycja w ten instrument. Można je 

porównać ze scenariuszami innych instrumentów. 

Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników w oparciu o historyczne wartości tej 

inwestycji i nie są dokładnym wskaźnikiem. To co klient otrzyma będzie się różnić w zależności od tego, jak 

działa rynek i jak długo utrzymywana jest inwestycja/produkt.   

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile można odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie 

uwzględnia sytuacji, w której emitent nie jest niewypłacalny. 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować 

wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. Dane liczbowe nie uwzględniają 

sytuacji podatkowej poszczególnych klientów, co może mieć również wpływ na wysokość zwrotu z 

inwestycji. 
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Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie 

wskazówką niektórych możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Rzeczywiste zwroty mogą być 

niższe. 

Co się stanie, jeżeli WisdomTree Metal Securities Limited będzie niewypłacalny? 

Emitent jest spółką celową. W przypadku niewypłacalności Emitenta (lub odpowiednio kontrahenta swap) 

wszelkie roszczenia wnoszone przeciw Emitentowi będą zaspokajane według kolejności priorytetu wypłat 

określonych w warunkach produktu. Jeżeli przychód netto z egzekucji zabezpieczonego majątku związanego 

z produktem nie wystarczy na spełnienie wszystkich zobowiązań i dokonanie wszystkich wymagalnych 

płatności z tytułu papierów wartościowych, zobowiązanie Emitenta w odniesieniu do takich papierów 

wartościowych będzie ograniczone do przychodu netto z egzekucji odpowiedniego zabezpieczonego 

majątku. W takim przypadku inwestor może ponieść stratę, jeżeli nie będzie w stanie zrealizować pełnej 

wartości inwestycji. 

Koszty 

Koszty w czasie 

Obniżenie Rentowności (Reduction in Yield, RIY) wskazuje wpływ, jaki mają całkowite koszty uiszczane przez 

inwestora, na potencjalny zwrot z inwestycji. Suma kosztów uwzględnia koszty jednorazowe, stałe i 

dodatkowe. 

Wskazane poniżej kwoty stanowią koszty łączne samego produktu dla jednym okresie inwestycji. Są to dane 

szacunkowe, które mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Osoba sprzedająca inwestorowi produkt lub doradzająca mu w tym zakresie może go obciążyć dodatkowymi 

kosztami. W takim przypadku przedstawi inwestorowi informacje o tych kosztach i zaprezentuje wpływ 

wszystkich kosztów na inwestycję w czasie. 

Inwestycja 10 000 USD Realizacja po 1 dniu 

Koszty razem   0,97 USD 

Wpływ na zwrot (RIY) -0,01 % 

 

 

Struktura kosztów 

Tabela poniżej ilustruje: 

* Coroczny wpływ różnych rodzajów kosztów na potencjalny zwrot z inwestycji na koniec 

rekomendowanego okresu inwestycji. 

* Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. 
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Tabela prezentuje wpływ na stopę zwrotu 

Koszty 
jednorazowe 

Koszty wejścia 
 

0% 

Wpływ kosztów uiszczanych przy rozpoczęciu inwestycji. Jest 
to maksymalna kwota uiszczana przez inwestora i w 
rzeczywistości może być niższa. Wpływ kosztów jest już 
uwzględniony w cenie. Pozycja ta obejmuje koszty dystrybucji 
produktu. 

Koszty wyjścia 0% Wpływ kosztów zakończenia inwestycji 

Koszty bieżące Koszty transakcji 
portfelowych 

 

1,3% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez zarządzającego 
inwestycji bazowych na potrzebę produktu 

Pozostałe koszty 
bieżące 

1,03% 
Wpływ kosztów co roku potrącanych za zarządzanie 
inwestycją 

Koszty 
dodatkowe Opłata za wyniki 

 

0% 
Inwestycja jest opracowana jako bezpośrednie odwzorowanie 
benchmarku (Indeksu) i nie ma możliwości jego przekroczenia; 
w konsekwencji opłata za wyniki nie ma zastosowania. 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

0% 
Nie ma zastosowania 

Zalecany horyzont czasowy inwestycji i możliwość przedterminowego zakończenia inwestycji 

Zalecany minimalny horyzont czasowy inwestycji  1 dzień 

Produkt można sprzedać na giełdzie.  

Reklamacje 

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów ze zrozumieniem, obrotem lub obsługą produktu 

można kontaktować się bezpośrednio z WisdomTree. 

Adres do korespondencji: WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Pl, London W1F 7SP, Wlk. Brytania 

Strona internetowa: www.wisdomtree.eu  

e-mail: europesupport@wisdomtree.com  

WisdomTree rozpatrzy złożoną przez inwestora reklamację i odpowie w najszybszym możliwym terminie. 

Pozostałe istotne informacje 

Zagrożenia przedstawione w tym dokumencie podkreślają niektóre, ale nie wszystkie zagrożenia związane 

z inwestowaniem w ten produkt. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy upewnić się, że 

w pełni rozumiesz ryzyko związane z tym produktem i w razie potrzeby sugerujemy zasięgnięcie 

profesjonalnej porady. Pełne warunki produktu są określone w Prospekcie dotyczącym wydania produktu 

wraz z uzupełnieniem i okresowo zmieniane. Prospekt można znaleźć tutaj: www.wisdomtree.eu. 

Ten dokument może być od czasu do czasu aktualizowany. Najnowszy dokument zawierający kluczowe 

informacje jest dostępny online pod adresem https:://regdocs.wisdomtree.eu  

http://www.wisdomtree.eu/
mailto:europesupport@wisdomtree.com
http://www.wisdomtree.eu/

