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Sijoittajan avaintiedot
Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on
annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit.
Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF
seuraavan rahaston alarahasto: HSBC ETFs PLC(”yhteissijoitusyritys”),
hallinnoija: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Laji:HKD
ISIN:IE00BMWXKN31

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
.

Rahasto pyrkii seuraamaan Hang Seng TECH Index -indeksin
("indeksi") tuottoja mahdollisimman tarkasti. Rahasto sijoittaa tai
hankkii altistuksen indeksin muodostavien yritysten osakkeisiin.

.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan
tuottojenvaihtosopimuksiin. Näiden sijoitusten osuuden ei
kuitenkaan odoteta ylittävän viittä prosenttia rahaston varoista.

.

Indeksi koostuu indeksinhoitajan määrityksen mukaan
Hongkongin (Kiinan erityishallintoalue) 30 suurimmasta
teknologiayrityksestä.

.

Rahasto voi myös käyttää johdannaisia tehokkuustarkoituksissa
(esimerkiksi riskien tai kulujen hallintaan tai lisäpääoman tai
-tuoton hankkimiseen) ja sijoitustarkoituksissa.

.

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti, ja sen tavoitteena on
sijoittaa yritysten osakkeisiin yleensä samassa suhteessa kuin
indeksi. Saattaa kuitenkin olla tilanteita, joissa rahaston ei ole
mahdollista tai käytännöllistä sijoittaa kaikkiin indeksin
osatekijöihin. Rahasto voi sijoittaa myös indeksin ulkopuolisiin
yrityksiin, joiden odotetaan tarjoavan samankaltaiset tuotot ja
riskiominaisuudet kuin tietyt indeksin osatekijät.

.

Rahasto voi tehdä arvopapereiden lainaamistransaktioita
enintään 30 %:lla varoistaan. Tämän ei kuitenkaan odoteta
olevan yli 25 %.

.

Vertailuindeksi on hyvin keskittynyt. Tämä merkitsee, että pieni
määrä arvopapereita muodostaa huomattavan osan
vertailuindeksistä.

.

Jos rahasto ei voi sijoittaa suoraan indeksin osatekijöinä oleviin
yrityksiin, se voi hankkia altistumisen käyttämällä muita
sijoituksia, kuten talletustodistuksia, johdannaisia tai rahastoja.

Tuotot sijoitetaan uudelleen.

.

Valtuutetut toimijat voivat käydä kauppaa rahaston osuuksilla
ainoastaan suoraan yhteissijoitusyrityksen kanssa.

.

Rahasto voi sijoittaa rahamarkkinainstrumentteihin.

.

.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan muihin
rahastoihin, mukaan lukien HSBC-rahastot.

Rahaston osakkeet on noteerattu yhdessä tai useammassa
pörssissä.

.

Sijoituksen voi myydä useimpina arkipäivinä.

.

Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat
luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

.

.

Rahasto voi poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa sijoittaa
enintään 35 % varoistaan yksittäisen liikkeeseenlaskijan
arvopapereihin.

Riski-hyötyprofiili
Matalampaan riskiin
Tyypillisesti pienempi hyöty

1

2

olevan indeksin, instrumentin tai omaisuuserän hinnoittelua tai
volatiliteettia.

Korkeampaan riskiin
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Tyypillisesti suurempi hyöty

4

5

6

.

Kehittyviin markkinoihin liittyvä riski Kehittyvät markkinat ovat
vähemmän vakiintuneet ja usein volatiilimmat kuin kehittyneet
markkinat, ja niihin liittyy suurempia riskejä, erityisesti markkina-,
likviditeetti- ja valuuttariskejä.

.

Keskittymisriski Rahasto voi olla keskittynyt rajalliseen
määrään arvopapereita, toimialoja ja/tai maita. Tämän
seurauksena se voi olla volatiilimpi ja alttiimpi tappioriskille kuin
laajemmin hajautetut rahastot.

.

Likviditeettiriski Likviditeettiriski on riski siitä, että rahaston voi
olla vaikea täyttää taloudelliset velvoitteensa, joista
suoriutumiseen tarvitaan käteistä tai muita rahoitusvaroja, mikä
voi vaikuttaa epäedullisesti olemassa oleviin tai jäljellä oleviin
sijoittajiin.

.

Operatiivinen riski Operatiiviset riskit voivat altistaa rahaston
muun muassa transaktioihin, arvostukseen, kirjanpitoon ja
taloudelliseen raportointiin liittyville virheille.

.

Valuuttakurssiriski Valuuttakurssivaihtelut voivat kasvattaa tai
pienentää sijoitusvoittoja tai -tappioita, joissakin tapauksissa
huomattavastikin.

.

Vastapuoliriski Mahdollisuus siihen, että transaktion vastapuoli
ei halua tai ei voi suoriutua velvoitteistaan.

.

Vipuvaikutusriski Vipuvaikutus syntyy, kun taloudellinen riski on
suurempi kuin sijoitettu summa. Näin tapahtuu esimerkiksi
käytettäessä johdannaisia. Vipuvaikutusta käyttävän rahaston
voitot ja/tai tappiot voivat olla suurempia johtuen
kerrannaisvaikutuksesta, jonka kohde-etuuden hinnanmuutos
aiheuttaa.
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Riski-hyötyindikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, joiden
perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia rahaston
tulevasta riskiprofiilista.
Ilmoitetun riski-hyötyluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, ja
rahaston luokitus voi vaihdella ajan myötä. Alhaisinkaan riskiluokka
ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan?
Rahasto kuuluu luokkaan 6, koska sen hinta tai simuloitu tuotto tai
arvo on aiemmin heilahdellut paljon.
Olennaiset riskit, joita riski-hyötyindikaattori ei ota täysin
huomioon:
.

.

Indeksipoikkeaman riski Siinä määrin kuin rahasto pyrkii
replikoimaan indeksin tuoton pitämällä omistuksessaan yksittäisiä
arvopapereita, ei ole takuuta siitä, että rahaston koostumus tai
kehitys vastaisi täydellisesti kohdeindeksiä millään tietyllä
ajanjaksolla (”aktiiviriski”).
Johdannaisiin liittyvä riski Johdannaiset voivat käyttäytyä
odottamattomasti. Useiden johdannaisten hinnoittelu ja
volatiliteetti ei välttämättä heijasta täysin niiden kohde-etuutena
1

Kulut
Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten
maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä
kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio

Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei veloiteta, kun sijoittajat vaihtavat
osuuksia toissijaisilla markkinoilla – eli silloin, kun osuuksia ostetaan
ja myydään pörssissä. Tällaisessa tapauksessa välittäjä voi veloittaa
maksuja sijoittajilta. Valtuutetuilta osallistujilta, jotka käyvät suoraa
kauppaa Rahastolla, voidaan veloittaa suoran kaupankäynnin
(käteismaksun) maksu, joka on enintään 3,00% merkinnöissä ja
enintään 3,00% lunastuksissa.

.

Muuntokuluja saatetaan veloittaa.

.

Juoksevien kulujen määrä on arvio, koska osuuslajia ei ole vielä
hinnoiteltu kokonaiselle tilivuodelle. Tosiasiallisesti veloitetuista
kuluista on tiedot yhteissijoitusyrityksen kunkin tilikauden
vuosikatsauksessa.

0,00 %
0,00 %

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa ennen
sen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut

.

0,50%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteinen palkkio

-

Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen osassa ”Palkkiot ja kulut” ja
rahastoa koskevassa liitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
� Rahasto

� Viitearvo

.

Aiempi tuotto ei ennusta tulevaa tuottoa; sijoituksen arvo ja sen
tuotto voivat sekä nousta että laskea.

.

Tuotto perustuu substanssiarvoon, joka sisältää uudelleen sijoitetut
voitto-osuudet. Aiemmissa tuottoluvuissa huomioidaan kaikki
juoksevat kulut lukuun ottamatta merkintä-, lunastus- ja
vaihtopalkkioita.

.

Tämän osuuslajin aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan
valuutassa HKD päättyneenä vuonna.

.

Rahaston sijoitusten vertailuindeksi on Hang Seng TECH
Index päättyneenä vuonna.

.

Rahasto on perustettu 09 joulukuuta 2020.

.

Käytössä ei ole riittävästi tietoja aiemman tuotto- tai arvonkehityksen
ilmaisemiseen.
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Käytännön tiedot
Verotus

Säilytysyhteisö
HSBC Continental Europe.

Le Fonds est soumis à la réglementation fiscale irlandaise, ce qui
peut avoir des répercussions sur votre situation fiscale personnelle.
Sijoitusyhtiö
HSBC ETFs PLC voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että
tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja,
jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Lisätietoa
Lisätietoa rahastoyhtiöstä, mukaan lukien rahastoesite, uusin
vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset sekä tuoreimmat osuuksien
hinnat, saa maksutta englanninkielisinä hallinnoijalta lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen ifsinvestorqueries@hsbc.com tai käymällä
verkko-osoitteessa www.etf.hsbc.com.

Erilliset vastuut
HSBC ETFs PLC on sijoitusyhtiö, jonka alarahastoilla on Irlannin lain
mukaan erilliset vastuut. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin alarahaston
sijoitukset pidetään erillään toisten alarahastojen sijoituksista, eikä
sijoittajan rahastoon tekemää sijoitusta voida käyttää toisen alarahaston
vastuiden kattamiseen.

Lisätietoa rahaston sijoituskohteena olevista rahoitusvälineistä saa
osoitteesta www.etf.hsbc.com. Rahaston ohjeellinen päivänsisäinen
substanssiarvo on saatavilla ainakin yhden tärkeimmän
markkinatietojen toimittajan, kuten Bloombergin, päätteeltä sekä
lukuisilta pörssitietoja julkaisevilta sivustoilta, mukaan lukien
www.reuters.com
Tässä asiakirjassa kuvataan rahastoyhtiön yksi alarahasto.
Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan koko
rahastoyhtiölle.
Osuuslajit
Sijoittaja voi vaihtaa osuutensa toisen osuuslajin tai rahastoyhtiön
toisen alarahaston osuuksiin. Lisätietoa vaihtamisesta on
rahastoesitteen osassa ”Conversion of Shares - Primary Market”.
Palkkiokäytännöt
Rahastoyhtiön ajantasaiset palkkiokäytännöt, mukaan lukien kuvaus
palkkioiden ja korvausten määräytymisperusteista, ovat saatavilla
osoitteesta www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Maksuton paperikopio on saatavilla
rahastoyhtiöltä.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 22 lokakuuta 2021.
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