Kuukausiraportti DANSKE BANKIN OSAKETALLETUS 7/2013

Raporttipäivä (09.11.2015)

Tuotteen yksityiskohdat
Tuotekuvaus

Talletuskausi

Osaketalletus on noin kahden vuoden määräaikaistalletus, joka tarjoaa
mahdollisuuden tuottoon (5 %) talletuksen erääntyessä.
Lisätuottomahdollisuus on sidottu kolmen osakkeen Applen, eBayn ja
Pernord Ricardin kurssikehitykseen. Lisätuotto maksetaan, jos jokaisen
osakekorissa olevan osakkeen arvostuspäivän arvo on vähintään yhtä suuri
kuin arvo talletusajan alussa lähtöpäivänä.
08.11.2013 - 23.11.2015

Mahdollinen lisätuotto

5% (koko talletusajalta – ei vuotuista tuottoa)

Talletussuoja

Osaketalletus kuuluu Suomen talletussuojajärjestelmän piiriin

Minimitalletus

2 000 euroa

Lähtöpäivä (osakkeiden lähtöarvoille)

08.11.2013

Arvostuspäivä (osakkeiden päätöskursseille) 09.11.2015
Koron- ja tuotonmaksupäivä

Maksetaan talletuksetuksen erääntyessä

Kohde-etuus
Osake
Apple Inc
eBay Inc.
Pernod-Ricard

Valuutta

Lähtökurssi
USD
USD
EUR

74,37
22,31
88,60

Osaketalletuksen yhteenveto
Tällä hetkellä kaikki sijoitustalletuksen kolme osaketta ovat vähintään lähtöarvossaan. Jos tämä tilanne säilyy
muuttumattomana talletuksen loppuun asti talletukselle maksetaan takuukoron lisäksi lisäkorkoa. Osakkeiden
kehityksestä on lisätietoa sivulla 2.
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Osakkeiden kehitys
Osakkeiden kehitys talletusaikana:
Apple Inc

eBay Inc.

Pernod-Ricard

75,00%

50,00%

25,00%

0,00%

02.11.15

01.09.15

01.07.15

04.05.15

02.03.15

02.01.15

03.11.14

02.09.14

01.07.14

02.05.14

03.03.14

02.01.14

Korin arvonmuutos
Osake
Apple Inc
eBay Inc.
Pernod-Ricard

Lähtöarvo
74,37
22,31
88,60

Arvo

Muutos

120,57
29,18
106,10

62,12%
30,81%
19,75%

Jotta mahdollinen lisäkorko saavutettaisiin:
• Apple Inc: Saa laskea korkeintaan 38,32% pysyäkseen vähintään lähtötasollaan.
• eBay Inc.: Saa laskea korkeintaan 23,56% pysyäkseen vähintään lähtötasollaan.
• Pernod-Ricard: Saa laskea korkeintaan 16,49% pysyäkseen vähintään lähtötasollaan.

Vastuuvapauslauseke
Tämä raportti perustuu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank Marketsin /
Danske Bank Oyj:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa
olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai
menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa
annetut mielipiteet ja arviot edustavat Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä
raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin.
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