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Tuote 

Rahaston nimi:   Invesco Physical Gold ETC, Class A USD Commodity 

ISIN-koodi:   IE00B579F325 / DE000A1MECS1 

Valmistaja:   Invesco Physical Markets plc  

 

Toimivaltainen viranomainen:   Central Bank of Ireland 

 

Yhteystiedot:   sähköpostilla Legaletf@invesco.com tai puhelimitse 

+44 (0)20 3370 1100  

Nämä avaintiedot ovat ajantasaisia 3. helmikuu 2020. 

 

Millainen tuote tämä on? 

Tyyppi: Tuote on pörssilistattu hyödyke (ETC) fyysisellä vakuudella. Kyseessä ovat 
vakuudelliset, rajoitetun regressioikeuden sertifikaatit. 

Tavoitteet: Invesco Physical Gold P-ETC pyrkii tarjoamaan kullan spot-hinnan kehityksen 
sijoittamalla sijoituskullalla taattuihin sertifikaatteihin. Perusvaluutta on 
Yhdysvaltain dollari. 

Millaiselle 
sijoittajalle 
tuote on 
tarkoitettu: 

Tuote on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat tehdä keskipitkän tai pitkän 
aikavälin sijoituksen ja aikovat pitää varansa sijoitettuna vähintään 5 vuotta. 

Sijoittajien tulee olla valmistautuneita verraten suureen alkuperäisen pääoman 
menetyksen riskiin, joka tarjoaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon. 

Erääntymisai
ka: 

Tuotteella ei ole päättymispäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus irtisanoa tuote 
joissakin tarkoin rajatuissa olosuhteissa, jotka on kuvattu tarjousesitteessä. 

 

 

  

Avaintietoesite 
Käyttötarkoitus: Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi 
tuotteen luonteen, riskit, kulut, mahdolliset voitot sekä tappiot ja voisi vertailla sitä muihin tuotteisiin. 
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Mitä riskejä tuotteeseen liittyy, ja millaista tuottoa voin saada? 

Riskimittari 

 Riskimittarissa oletetaan, että sijoittaja 
pitää tuotteen 5 vuotta. Todellinen riski 

voi vaihdella huomattavasti, mikäli 
lunastat sijoituksesi varhain. Tällöin 

saatat saada vähemmän rahaa takaisin.    
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Pienempi riski Suurempi riski 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitus $10 000  

  1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 

Skenaariot    
(suositeltava 
sijoitusaika) 

Stressiskenaari
o  

Arvio sijoittajalle kustannusten 
jälkeen maksettavasta summasta 

Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto 

$5.753,17 

-42,47 % 

$6.216,06 

-14,66 % 

$5.339,30 

-11,79 % 

Epäsuotuisa 
skenaario 

Arvio sijoittajalle kustannusten 
jälkeen maksettavasta summasta 
Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto 

$8.814,98 
-11,85 % 

$8.400,27 
-5,65 % 

$8.305,59 
-3,65 % 

Keskitason 
skenaario  

Arvio sijoittajalle kustannusten 
jälkeen maksettavasta summasta 
Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto 

$10.352,88 
3,53 % 

$11.104,34 
3,55 % 

$11.910,34 
3,56 % 

Suotuisa 
skenaario  

Arvio sijoittajalle kustannusten 
jälkeen maksettavasta summasta 
Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto 

$12.173,30 
21,73 % 

$14.696,01 
13,69 % 

$17.099,57 
11,33 % 

     

  

Mitä tapahtuu, jos Invesco Physical Markets ei pysty maksamaan? 
Saatat kärsiä taloudellisia tappioita, mikäli tuotteen valmistaja tai säilytysyhteisö (JPMorgan Chase Bank, N.A.) ei kykene 
suoriutumaan velvoitteistaan. 

Sellaista korvausjärjestelmää tai sijoittajansuojajärjestelmää, joka kattaisi kokonaan tai edes osan tällaisista tappioista, ei ole. 

Mitä kuluja tuotteeseen liittyy? 
Tuoton alenema (RIY) ilmaisee, kuinka paljon maksamasi kokonaiskulut vähentävät sijoituksesta mahdollisesti saatavaa tuottoa. 
Kokonaiskuluissa otetaan huomioon kertaluontoiset kulut, juoksevat kulut ja oheiskulut. Tässä esitetyt summat kertovat itse tuotteesta 
syntyvät kumulatiiviset kustannukset kolmella eri sijoitusajalla. Niihin sisältyy myös mahdollinen irtisanomissakko, mikäli sijoittaja 
lunastaa sijoituksensa sovittua aikaisemmin. Luvut on laadittu oletuksella, että sijoitettu summa on 10 000 USD. Esitetyt luvut ovat 

arvioita, ja ne voivat muuttua tulevaisuudessa. 
 

 
 ! 

Yhteenveto-riskimittari antaa kuvan siitä, kuinka tämän 

tuotteen riskitaso suhteutuu muiden tuotteiden 

riskitasoon. Se osoittaa, kuinka todennäköisesti 

tuotteella häviää rahaa markkinaliikkeiden vuoksi tai koska 

me emme pysty maksamaan. 

Olemme luokitelleet tämän tuotteen seitsenportaisella 

asteikolla tasolle 4, joka on keskisuuren riskin luokka. 

Tämän luokituksen mukaan tulevan kehityksen aiheuttama 

tappioriski on keskitasoa, ja epäsuotuisat 

markkinaolosuhteet voivat aiheuttaa sen, ettei sijoittaja 

saa sijoitukselleen positiivista tuottoa. 

Mikäli liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan määriteltyä 

tuottoa, kultaa käytetään sijoittajien saatavien 

maksamiseen. Sijoittajilla ei ole saamisoikeutta mihinkään 

muihin liikkeeseenlaskijan varoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehitysskenaariot 

Taulukko esittää arvion siitä, kuinka paljon rahaa sijoittaja saa takaisin seuraavien 5 vuoden (suositeltava sijoitusaika) aikana erilaisissa tapauksissa 
olettaen, että hän sijoittaa 10 000 euroa. Tapauksilla havainnollistetaan sitä, kuinka sijoituksesi saattaisi kehittyä. Voit verrata näitä esimerkkejä 
toisten tuotteiden tapauksiin. Esitetyt tapaukset ovat arvioita tulevasta kehityksestä. Arviot perustuvat historiallisiin tietoihin siitä, kuinka tällaisen 
sijoituksen arvo on vaihdellut, eivätkä ne anna täsmällistä tietoa. Saamasi summa riippuu siitä, kuinka markkinat kehittyvät, ja siitä, kuinka kauan pidät 
sijoitusta. Stressiskenaario esittää, mitä sijoittaja saattaisi saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa. Siinä ei oteta huomioon tilannetta, että 
me emme pysty maksamaan sijoittajalle tämän saatavia. Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kulut, mutta eivät välttämättä sisällä kaikkia 
sellaisia kuluja, jotka maksat sijoitusneuvojallesi tai jakelijallesi.  

Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotusasemaasi. Myös se voi vaikuttaa sijoituksesta takaisin saamaasi rahamäärään. 
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Taulukko 1: Kulut ajan mittaan 
Tämän tuotteen sinulle myyvä tai tuotteesta sijoitusneuvontaa antava henkilö saattaa veloittaa sinulta muita kuluja. Tällaisessa 
tapauksessa kyseinen henkilö antaa sinulle ennen myyntitapahtumaa tiedot näistä kuluista ja palkkioista sekä selittää 
kokonaiskustannusten vaikutuksen sijoitukseesi ajan mittaan.  

 
 

 Sijoitusskenaariot (10 000 GBP) Jos sijoittaja lunastaa 
sijoituksen 1 vuoden 
kuluttua 

Jos sijoittaja lunastaa sijoituksen 
puolessa välissä suositeltua 
5 vuoden sijoitusaikaa (3 vuoden 
kuluttua) 

Jos sijoittaja lunastaa 
suositellun 5 vuoden 
sijoitusajan jälkeen 

 Kulut yhteensä 19,34 62,09 110,79 

 Tuoton alenema vuositasolla (RIY) 0,19 % 0,19 % 0,19 % 

 

Taulukko 2: Kulurakenne 
Seuraavassa taulukossa on esitetty: 

 

• Erityyppisten kulujen vaikutus kunakin vuonna sijoitustuottoon, jonka sijoittaja saattaisi saada suositeltavan 
sijoitusajan lopussa. 

• Eri kustannusluokkien merkitys. 

 

 

Kertaluontoiset kulut 

Merkintäkulut 0,00 % 
Sijoituksen tekohetkellä perittävien kulujen vaikutus.           
[Tämä on enimmäismäärä. Joissakin tapauksissa saatat 
maksaa vähemmän.] 

Lunastuskulut 0,00 % Sijoituksen eräännyttyä sen lunastamisesta perittävien kulujen 
vaikutus. 

Toistuvat kulut 

Portfoliotransaktion
skosten  

0,00 % Tuotteen sisältämien kohdesijoitusten ostoista ja myynneistä 
syntyvien kulujen vaikutus. 

Sonstige laufende 
Kosten 

0,19 % Sijoitusten hallinnoinnista vuosittain perimiemme kulujen 
vaikutus. 

Oheiskulut 

Erfolgsgebühr 0,00 % Tästä tuotteesta ei veloiteta tulosperusteisia palkkioita. 

Carried Interests 0,00 % Tähän tuotteeseen ei liity voitonjako-osuuksia. 

    

Kuinka pitkään minun tulee pitää sijoitusta, ja voinko lunastaa rahani jo sitä aikaisemmin? 

 

Suositeltava sijoitusaika: 5 vuotta  

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa, mutta se on suunniteltu pitkäaikaiseen sijoittamiseen; sijoittajan tulee 
valmistautua pitämään sijoitus vähintään 5 vuotta. Tuotteen osuuksia voidaan myydä ilman sakkomaksua kaikkina päivinä, jolloin 

pankit ovat normaalisti auki Irlannissa. 

Kuinka voin esittää valituksen? 
Mikäli haluat valittaa tuotteesta tai tuotteen valmistajan tai sen henkilön toiminnasta, joka antaa tuotteeseen liittyvää neuvontaa tai myy 
tuotetta, voit jättää valituksen jollakin seuraavista kolmesta tavasta: 1) Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse numeroon 

+44 (0)20 3370 1100, jolloin kirjaamme valituksesi ja kerromme sinulle, mitä tehdä. 2) Voit lähettää valituksen sähköpostilla 

osoitteeseen Legaletf@invesco.com. 3) Voit myös lähettää valituksen kirjallisesti osoitteeseen Legal Department, ETC Legal 

Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY, UK. 

Muut oleelliset tiedot  

Meillä on velvollisuus tarjota sinulle lisätietoja, mm. viimeisin tarjousesite, vuosikertomukset ja puolivuosiraportit. Nämä asiakirjat ja 
muita tietoja tuotteesta on saatavilla osoitteesta https://etf.invesco.com 
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