12 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Złoty Kurs II – zarabiaj na umocnieniu
złotego!
Okres subskrypcji: 04.08.2011 – 10.08.2011
Okres trwania lokaty: 11.08.2011 - 10.08.2012
Aktywo bazowe: kurs CHF/PLN
Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN

Z lokatą Złoty Kurs II możesz zyskać więcej niż na lokatach terminowych!
Aktywem bazowym LOKATY jest kurs polskiego złotego do franka szwajcarskiego obserwowany na fixingu
ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski każdego dnia roboczego ok. godz.11:00.

Zalety:

•

100% gwarancji kapitału

•

brak opłat wstępnych i za zarządzanie lokatą

•

nawet 8,60% zysku w skali roku

Lokata Strukturyzowana Złoty Kurs II to pełna ochrona kapitału i szansa na zysk znacznie przekraczający
oprocentowanie rachunków i lokat.

Zysk z Lokaty Strukturyzowanej Złoty Kurs II uzależniony jest od kształtowania się kursu CHF/PLN na fixingu NBP
podczas 251 dni roboczych w okresie od 11.08.2011 do 10.08.2012. Oprocentowanie maksymalne Lokaty Złoty Kurs II
wyniesie nie mniej niż 8,20% w skali roku i naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs CHF/PLN znajduje się
w określonym przedziale. Według danych rynkowych na 02.08.2011 maksymalne oprocentowanie wyniesie 8,60% w
skali roku.

Zysk z Lokaty Strukturyzowanej Złoty Kurs II uzależniony jest od kształtowania się kursu CHF/PLN na fixingu NBP
podczas 251 dni roboczych w okresie od 11.08.2011 do 10.08.2012. Oprocentowanie maksymalne Lokaty Złoty Kurs II
wyniesie nie mniej niż 8,20% w skali roku i naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs CHF/PLN znajduje się
w określonym przedziale. Ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 11.08.2011.

Dolna granica przedziału będzie równa fixingowi NBP CHF/PLN z dnia otwarcia lokaty pomniejszonemu o 0,35 PLN,
natomiast górna granica będzie równa fixingowi NBP CHF/PLN z dnia otwarcia lokaty. Zatem szerokość przedziału
wyniesie 0,35 PLN.

Jeżeli w trakcie trwania lokaty wystąpią dni, w których kurs CHF/PLN znajdzie się poza określonym przedziałem,
wówczas oprocentowanie za te dni nie będzie naliczone.
Odsetki od lokaty naliczane i wypłacane są w dniu zakończenia lokaty według poniższej formuły:
Kwota lokaty • X • n/N
gdzie:

n – liczba dni w okresie obserwacji, w których fixing NBP CHF/PLN będzie nie niższy niż IP - 0,35 PLN i nie wyższy niż IP.
Pierwszym dniem obserwacji kursu jest dzień 11.08.2011. Ostatnim dniem obserwacji kursu jest dzień 10.08.2012.
IP – wartość aktywa bazowego w dniu 11.08.2011
N – liczba dni roboczych w okresie lokaty, stanowiąca bazę do obserwacji kursu. N = 251
X – wysokość oprocentowania za okres lokaty. Według danych rynkowych z dnia 02.08.2011 wartość ta wyniosłaby
8,60%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 11.08.2011 i będzie nie niższa niż 8,20%.
Przykład:
W czasie 12 miesięcy kurs walutowy utrzymywał się w przedziale przez 120 dni roboczych. Załóżmy, że ostateczna
wartość X zostanie ustalona na poziomie 8,60%. Wysokość oprocentowania w skali roku wyniesie:
8,60% * 125 / 251 = 4,28%
Osiągnięcie maksymalnego zysku z inwestycji nastąpi tylko w sytuacji, gdy kurs CHF/PLN będzie się utrzymywał w
określonym przedziale przez cały okres trwania lokaty.
Wówczas oprocentowanie lokaty w skali roku:
8,60% * 251/251 = 8,60%

Dlaczego warto zainwestować w Lokatę Złoty Kurs II?

•

Ekonomiści BRE Banku prognozują powrót kursu CHF/PLN do poziomu 3,2380 na koniec 2011 roku i 3,1200 na koniec
pierwszego półrocza 2012 roku. W stosunku do obecnych poziomów (kurs 3,6342 zanotowany na fixingu NBP w dniu
02.08.2011 r.) taki ruch stanowiłby dużą procentową zmianę, jednak wartości prognozowane przez ekonomistów
mieszczą się w przedziale, w którym nalicza się oprocentowanie.

•

W ostatnich tygodniach na skutek niepokojów na rynkach spowodowanych niepewnością co do przyszłości zadłużonej
gospodarki greckiej, frank szwajcarski stał się dla inwestorów bezpieczną alternatywą inwestycyjną. Odwrót od euro i
duże zainteresowanie frankiem spowodowało znaczne jego umocnienie. Szwajcarska waluta jest już obecnie znacznie
przewartościowana w stosunku do euro i analitycy spodziewają się korekty kursu EUR/CHF w okresie kilku miesięcy.
Kurs EUR/CHF z poziomów 1,16-1,17 powinien wrócić na 1,25-1,30, co wpłynie również na kurs franka względem
polskiego złotego.

•

Pomimo przewidywanych wahań w krótkim terminie, jest to dobry moment na otwarcie lokaty, która zakłada
umocnienie się polskiego złotego do franka szwajcarskiego. Po uspokojeniu atmosfery na rynkach globalnych, do
którego powinno dojść jeszcze w okresie wakacyjnym, prawdopodobnie kurs walutowy CHF/PLN powróci do stabilizacji
na niższych poziomach.

•

Wyraźniejszy trend umocnienia złotego najprawdopodobniej zachęci Bank Gospodarstwa Krajowego do wzmocnienia
tego trendu i przewalutowania na złote kolejnych środków w walutach obcych. Są to głównie środki z funduszy
europejskich, a ich przewalutowanie zostało zapowiedziane na początku roku przez Prezesa NBP Marka Belkę. Powinno
to również wpłynąć na obniżenie kursu CHF/PLN.

