
 

 

Dluhopisy v TraderGO 

Orientační podmínky zařazení  
dluhopisů k online obchodování 
 

Vezměte prosím na vědomí, že všechny dluhopisy podléhájí individuálnímu schválení Saxo bank před převodem nebo investicí.  

Nutnou podmínkou schválení je dostupnost dluhopisu v databázi Bloomberg a přiřazený ISIN. 

Následující podmínky jsou orientační a mohou se vyskytnout výjimky. Neváhejte nás kontaktovat s konkrétním dluhopisem. 

Měny 

Podporované měny zahrnují: EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD, DKK, SEK, NOK,  

TRY, ZAR, HUF, PLN, CZK, JPY, MXN a RUB.  

Duální indexové struktury nejsou podporovány (nejčastěji u BRL, IDR a INR dluhopisů). 

 

Struktura kupónu 

Stávající cash flow musí být fixní a předvídatelný.  

Nepodporované typy kupónů zahrnují ty s pohyblivou úrokovou sazbou (FRN) a bariérami cap a floor.  

Vypořádání  & Burzy 

Dluhopisy musí mít mezinárodní vypořádání (Euroclear, Clearstream nebo Fed Funds). 

Vypořádání v rámci domácího trhu nesmí být podporováno. 

 

Obchodní likvidita 

Na mimoburzovním trhu (OTC) musí být k dispozici likvidita poskytovaná sítí bank a jejich protistran.  

Všechny dluhopisy jsou obchodovány na OTC trhu. Přístup na burzovní obchodování není podporován. 

Soukromé umístění, retailové a nízko-objemové emise dluhopisů bez sekundární likvidity na OTC trzích nejsou podporovány. 

 

Maturita & struktura 

Je vyžadována jednoduchá struktura s maturitou celku, bez konverze do dalších instrumentů .  

Zajištěné (sinkable) dluhopisy, částečně splacené dluhopisy a ostatní dluhopisy s jednoznačně definovanou jistinou jsou 

podporovány, ale v našich systémech se objeví bez diskontu. 

Cenné papíry zajištěné aktivy (ABS), Hypoteční zástavní listy (MBS) a ostatní CDO struktury nejsou podporovány. 

CoCo dluhopisy jsou podporovány a možné jsou i převody (bez poplatku) nebo uzavírání stávajících pozic. Vzhledem k tržním 

regulacím však retailoví klienti nemohou kupovat nebo navyšovat stávající pozice CoCo dluhopisů. 

Perpetuitní dluhopisy jsou podporovány, nicméně každý dluhopis musí splnit všechny ostatní podmínky zmíněné v tomto 

dokumentu – například dluhopisy mající proměnlivou kuponovou strukturu (jako třeba fix-to-float perpetuitní dluhopisy, které 

překročily první datum splatnosti) nejsou podporovány. 

 


