12 miesięczna Lokata Strukturyzowana Giełdowa
Dwudziestka II


Okres subskrypcji: 27.07.2012 – 08.08.2012



Okres trwania lokaty: 09.08.2012 – 09.08.2013



Aktywo bazowe: Kontrakt terminowy na indeks WIG20



Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN



Maksymalny zysk: 12% rocznie

Zalety LOKATY:


100% ochrony kapitału



brak opłat wstępnych i za zarządzanie lokatą



szansa na wysoki zysk
Lokata Strukturyzowana Giełdowa Dwudziestka II to pełna ochrona kapitału i szansa na zysk znacznie
przekraczający oprocentowanie rachunków i lokat.



Zasady Lokaty Strukturyzowanej Giełdowa Dwudziestka II



Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Aktywo bazowe
Aktywem bazowym lokaty Giełdowa Dwudziestka II jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym
terminie wygaśnięcia.
Lokata Strukturyzowana Giełdowa Dwudziestka II to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo
inwestycji i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Strategia
Strategia Lokaty Strukturyzowanej GIEŁDOWA DWUDZIESTKA II zakłada wzrost wartości kontraktów
terminowych na indeks WIG20 w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Maksymalne możliwe do osiągnięcia
oprocentowanie to 12% p.a. zostanie wypłacone jeśli wartość kontraktów terminowych znajdzie się w przedziale <
2300 pkt.; 2500 pkt >. W przypadku gdy kurs kontraktów terminowych przekroczy poziom 2500 punktów
inwestorzy otrzymają kupon w wysokości 5,75% p.a. Jeśli wartość kontraktów terminowych na WIG20 znajdzie

się w przedziale < 2200 pkt.; 2300 pkt. ) naliczone zostanie oprocentowanie w wysokości 3% p.a. W pozostałych
przypadkach kupon nie zostanie naliczony.

Oprocentowanie lokaty w skali roku:

Pierwsze obserwacje 12 miesięcznej Lokaty Strukturyzowanej
Giełdowa Dwudziestka II:
Ostateczna wartość kuponu X została ustalona na 4,75%.

Strategia Lokaty Strukturyzowanej Giełdowa Dwudziestka II zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na
WIG20 w perspektywie najbliższego roku. Zysk z Lokaty Strukturyzowanej Giełdowa Dwudziestka II uzależniony
jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji – czyli w dniu
07.08.2013.

Jeżeli w dniu 07.08.2013 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się w przedziale 2200 - 2300 punktów,
oprocentowanie lokaty wyniesie 3% p.a. Jeżeli w dniu 07.08.2013 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się w

przedziale 2300 - 2500 punktów, wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 12% p.a. Jeżeli w dniu 07.08.2013
roku wartość aktywa bazowego znajdzie się powyżej poziomu 2500 punktów, oprocentowanie lokaty wyniesie
5,75% p.a. (według danych rynkowych z dnia 23.07.2012; ostateczna wysokość oprocentowania zostanie
ustalona w dniu 09.08.2012 i będzie nie niższa niż 4,75% p.a.). W pozostałych przypadkach lokata zakończy się
zwrotem zainwestowanych środków.
Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:
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X
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gdzie:
Ik – kkurs zamknięcia wrześniowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący
opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) z dnia 07.08.2013.
X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 23.07.2012 wartość ta wyniosłaby
5,75% p.a. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 09.08.2012 i będzie nie niższa niż 4,75% p.a.
Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada, że wartość aktywa bazowego Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa
Dwudziestka w dniu 23.01.2013 roku znajdzie się powyżej poziomu 2200 punktów.

Istnieje wiele przesłanek wskazujących na potencjał wzrostu kontraktów terminowych na indeks WIG20:



Silne fundamenty polskiej gospodarki wyróżniają nas na tle regionu. W czerwcowym raporcie Bank Światowy
zakłada silne spowolnienie w krajach naszego regionu, jednak dla Polski prognozuje wzrost PKB na poziomie
2,9% w tym roku oraz 3,2% w 2013 roku. Wzrost gospodarczy w połączeniu ze stabilną sytuacją fiskalną państwa
(prognozowany przez Ministerstwo Finansów spadek deficytu publicznego poniżej 3% PKB) zwiększają
atrakcyjność naszego rynku, a co za tym idzie powinno to pozytywnie wpłynąć na zachowanie się indeksu
WIG20.



Bardzo atrakcyjne wyceny polskich spółek powinny zachęcać kapitał długoterminowy do zwiększania
zaangażowania w ich akcje. Na dzień 23.07.2012 wskaźnik cena do wartości księgowej (C/WK) dla spółek
wchodzących w skład indeksu WIG20 wynosił 1,1 co jest jednym z niższych wskaźników w ostatnim
dziesięcioleciu. W 2009 roku, w apogeum kryzysu w USA, wskaźnik ten wynosił około 0,95, by w ciągu kilku
miesięcy urosnąć do powyżej 1,5 (dane za stooq.pl).



Trudna sytuacja fiskalna kilku państw strefy euro może zmusić Europejski Bank Centralny (EBC) do bardziej
zdecydowanych działań - może nawet do programu ilościowego luzowania polityki pieniężnej. Gdy w USA
ogłoszono pierwszy tego typu program, indeksy giełdowe w ciągu kilku następnych miesięcy zdecydowanie
zyskały na wartości.

W sytuacji drastycznego pogorszenia się sytuacji na giełdach, nasz produkt zapewnia odzyskanie całości
zainwestowanego kapitału.

