
Formuła naliczania oprocentowania:
Kupon zostanie naliczony po każdym z kwartałów, jeśli wartość kontraktu na WIG20 o najbliższym terminie 
wygaśnięcia znajdzie się w zadanym przedziale

*przedział – obliczony na podstawie oficjalnego kurs zamknięcia marcowych kontraktów terminowych na indeks 
WIG20 (FW20H1520) z dnia 02.02.2015. Gdyby wartość kontraktu w tym dniu wynosiła 2400, to przedział 
<100% - 110%> wyniósłby <2400 – 2640> punktów. 

W każdym z kwartałów wartość kontraktu terminowego na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia będzie 
porównywana z wartością przedziału. Jeśli wartość w kolejnych datach obserwacji zawarta jest w danym przedziale, 
naliczany jest kupon, który zostanie wypłacony na koniec trwania lokaty strukturyzowanej.

**X - wartość nie niższa niż 0,25%. Zostanie ustalona w dniu 02.02.2015. Według danych rynkowych z dnia 
07.01.2015 r. wartość ta wyniosłaby 0,75%.

Lokata strukturyzowana Gorąca dwudziestka III

produkt oparty o kontrakt terminowy na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia

maksymalne oprocentowanie 4,5% w skali roku (6,75% w skali inwestycji) 

okres subskrypcji  od 20.01.2015 – 01.02.2015
okres inwestycji od 02.02.2015 – 02.08.2016
minimalna kwota lokaty 1000 zł
gwarancja 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji
brak prowizji przy otwarciu lokaty
możliwość założenia dowolnej liczby lokat
kwartalne obserwacje zwiększają szanse na naliczenie oprocentowania w dniu zakończenia lokaty

kwartał
I 
II
III
IV
V
VI

data obserwacji
29.04.2015
29.07.2015
29.10.2015
29.01.2016
29.04.2016
29.07.2016

przedział*
100% - 110%
100% - 110%
100% - 110%
105% - 115%  
105% - 115%  
105% - 115%  

kupon
X**
1%
1%
1%
1,5%
1,5%



Założenia do scenariuszy:
Wartość początkowa kontraktu terminowego na WIG20 (FW20H1520) na poziomie 2350 punktów. 

Scenariusze

Wartość kontraktu terminowego na indeks WIG20
Bariera górna
Bariera dolna

Dlaczego warto?

Liczba obserwacji, w których 
spełniony jest warunek

Liczba wszystkich obserwacji

Naliczone oprocentowanie

Scenariusz I

6
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4

Scenariusz III

1
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* Wartość pierwszego kuponu X  nie niższa niż 
0,25%. Zostanie ustalona w dniu 2.02.2015r 
Według danych rynkowych z dnia 8.01.2015r. 
Wartość wyniosłaby 0,75%

Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada niewielki wzrost wartości aktywa bazowego Lokaty Inwestycyjnej Gorąca 
Dwudziestka III w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Historycznie niskie stopy procentowe w Polsce oraz widmo kolejnych obniżek powinny skłonić posiadaczy 
oszczędności do szukania alternatywnych względem lokat terminowych sposobów ich lokowania. Cześć tych 
środków zostanie prawdopodobnie ulokowana w instrumenty powiązane z polskimi akcjami (bezpośrednio 
lub poprzez fundusze akcyjne), co powinno pozytywnie wpłynąć na zachowanie indeksu WIG20



Spodziewana poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce. Prognozowany przez OECD wzrost PKB w Polsce w 2015 r. 
na poziomie 3% (raport OECD Economic Outlook z listopada 2014 r.) powinien sprzyjać niewielkiej poprawie 
wyników polskich spółek oraz wyższym wycenom na giełdzie

W 2014 roku nasza giełda znajdowała się pod presją w związku ze zmianami w drugim filarze systemu 
emerytalnego w Polsce oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Pierwszy czynnik został już uwzględniony 
w wycenach, natomiast uspokojenie się sytuacji na wschodzie Ukrainy stwarza szansę na zniesienie sankcji 
gospodarczych pomiędzy Unią Europejską i Rosją. Jeśli tak się stanie, będzie to bardzo pozytywna informacja 
dla polskiego rynku. Wydaje się jednak, że nie nastąpi to w pierwszych miesiącach 2015 roku

Prognozowany bardzo słaby wzrost gospodarczy w państwach strefy euro oraz załamanie się kursów walutowych 
naszych wschodnich sąsiadów zmniejszają szansę na bardzo pozytywne zaskoczenia w polskiej gospodarce 
w 2015 roku. W związku z tym prawdopodobieństwo dużych wzrostów na polskiej giełdzie jest na stosunkowo 
niskim poziomie

W USA dalszym wzrostom na giełdach sprzyjają spływające, pozytywne dane makroekonomiczne. Wg prognoz 
Banku Światowego wzrost PKB może wynieść nawet 3% r/r w 2015r.  Jest to prawie o 1 punk procentowy więcej, 
niż prognozowany wynik na koniec 2014 roku.  Takie prognozy mogą oddalać widmo korekty na giełdach 
w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się pozytywny obraz dla naszego rynku 

Podsumowując, przewidywany 3% wzrost gospodarczy powinien przełożyć się na kilkuprocentowy wzrost wyników 
spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Dodatkowo biorąc pod uwagę pozostałe czynniki przedstawione 
powyżej najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe 18 miesięcy to umiarkowane wzrosty indeksu WIG20 
w tym okresie. Nasz produkt zakłada wzrost w przedziale 0-10% w ciągu pierwszych 9 miesięcy, a następnie 
w przedziale 5-15% względem poziomu z dnia otwarcia lokaty. W przypadku pogorszenia się sytuacji na giełdzie 
(np. w wyniku eskalacji konfliktu na Ukrainie czy kryzysu w Grecji) nasz produkt zapewnia ochronę całości 
zainwestowanego kapitału. 

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu 
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku  inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu 
doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem 
srodków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych 
wyników. Wysokość aktywa bazowego moze sie zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych.
W konsekwencji, dochód z zainwestowanych srodków może ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne 
korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty
wynikające z przepisów  prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie 
www.mbank.pl/notowania/lokaty-strukturyzowane/goraca-dwudziestka-III/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.


