18-miesięczna lokata strukturyzowana Obfite Żniwa
Okres subskrypcji: 27.05.2011 – 13.06.2011
Okres trwania lokaty: 14.06.2011 – 19.12.2012
Aktywo bazowe: koszyk kontraktów terminowych na surowce rolne: pszenicę, kukurydzę i
kakao
Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN
Lokata Obfite Żniwa to pełna ochrona kapitału i szansa na zysk znacznie przekraczający
rynkowe oprocentowanie rachunków i lokat.
Jeżeli w dniu 17.12.2012 r. wszystkie składniki koszyka znajdą się powyżej swojej wartości
początkowej (zaobserwowanej w dniu rozpoczęcia lokaty, czyli 14.06.2011 r.), wówczas
oprocentowanie lokaty wyniesie 18% za okres jej trwania (11,86% p.a.).
Jeżeli zaś w dniu 17.12.2012 r. warunek z pkt 1. nie zostanie spełniony, ale wszystkie
składniki koszyka znajdą się powyżej 90% swojej wartości początkowej (nie spadną o więcej
niż 10%), wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 7% za okres jej trwania (4,61% p.a.)
(według danych rynkowych z dnia 26.05.2011, nie mniej niż 4%).
Oprocentowanie na rachunkach i lokatach to dla Ciebie za mało? Z LOKATĄ
Strukturyzowaną Obfite Żniwa możesz zyskać do 18% w ciągu 1,5 roku!
Wysokość oprocentowania Lokaty Strukturyzowanej Obfite Żniwa uzależniona jest od
kształtowania się kursu kontraktów terminowych o najbliższym terminie wygaśnięcia na
kakao, kukurydzę i pszenicę (obserwacja 17 grudnia 2012).
Strategia produktu zakłada osiągnięcie zysku w przypadku spełnienia przez aktywo bazowe
jednego z poniższych warunków inwestycyjnych:
1. Jeżeli w dniu 17.12.2012 r. wszystkie składniki koszyka znajdą się powyżej swojej
wartości początkowej (zaobserwowanej w dniu rozpoczęcia lokaty, czyli 14.06.2011 r.),
wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 18% za okres jej trwania (11,86% p.a.).
2. Jeżeli zaś w dniu 17.12.2012 r. warunek z pkt 1. nie zostanie spełniony, ale wszystkie
składniki koszyka znajdą się powyżej 90% swojej wartości początkowej (nie spadną o więcej
niż 10%), wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 7% za okres jej trwania (4,61% p.a.)
(według danych rynkowych z dnia 26.05.2011, nie mniej niż 4%).
Jeżeli żaden z powyższych warunków inwestycyjnych nie zostanie spełniony w dniu
17.12.2012 r. (na dwa dni robocze przed zakończeniem lokaty), wówczas inwestycja
zakończy się zwrotem zainwestowanego kapitału.
Ostateczna wartość X zostanie ustalona w dniu otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z
dnia 26.05.2011 wartość ta wyniosłaby 7%.
Szczegółowy opis strategii, przy założeniu, ze wartość X jest równa 7%, przedstawiony został
w scenariuszach inwestycyjnych.

Scenariusz I
W dniu 17.12.2012 r., stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco:
składnik koszyka stopa zwrotu
pszenica
0%
kukurydza
2%
kakao
-5%

Warunek inwestycyjny nr 1. NIE JEST spełniony, zaś warunek inwestycyjny nr 2. JEST
spełniony (wszystkie składniki koszyka są powyżej 90% swojej wartości początkowej).
Oprocentowanie lokaty wyniesie zatem 7% za okres jej trwania.
Scenariusz II
W dniu 17.12.2012 r., stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco:
składniki koszyka stopa zwrotu
pszenica
25%
kukurydza
15%
kakao
2%

Warunek inwestycyjny nr 1. JEST spełniony, zatem oprocentowanie lokaty za okres jej
trwania wyniesie 18%.

Scenariusz III
W dniu 17.12.2012 r., stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco:
składniki koszyka stopa zwrotu
pszenica
-15%
kukurydza
-11%
kakao
36%

Warunek inwestycyjny nr 1. NIE JEST spełniony, podobnie jak warunek inwestycyjny nr 2.
Tylko jeden ze składników koszyka znalazł się powyżej 90% swojej wartości początkowej.
Lokata zakończy się zwrotem zainwestowanego kapitału.

Dlaczego warto zainwestować w lokatę strukturyzowaną Obfite Żniwa?
Od dłuższego czasu produkty rolne pozostają w centrum uwagi inwestorów. Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się takie produkty jak pszenica, kukurydza i kakao, które ze względu
na ich strategiczne znaczenie lub ograniczoną podaż dają perspektywę dalszych wzrostów
mimo osiągnięcia już stosunkowo wysokich poziomów.
Na rynku pszenicy, kombinacja niekorzystnych czynników pogodowych w 2010 roku takich
jak susze oraz powodzie spowodowała globalny spadek zapasów. Mimo prognozowanego
zwiększenia areałów uprawnych, rezerwy światowe nadal pozostają na dość niskich
poziomach i wiele państw planuje wykorzystanie zbliżającego się sezonu na zwiększenie
zapasów, co może podnieść ceny pszenicy. Jednocześnie kraje Afryki północnej, będącej
znaczącym importerem pszenicy, dokonywały w ostatnich miesiącach zwiększonych
zakupów, aby złagodzić napięcia społeczne. Pszenica pozostaje także nadal głównym i

najtańszym składnikiem diety w wielu krajach rozwijających się, który nie posiada substytutu.
W przypadku kukurydzy rynek znajduje się pod presją rosnących cen, gdyż drugim co do
wielkości jej konsumentem są Chiny rozwijające się dynamicznie i wykorzystujące
kukurydzę w wielu produktach np. paszowych. Są one zatem zmuszone do importowania
znaczących wolumenów. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen
kukurydzy pozostaje rynek biopaliw, gdzie kukurydza wykorzystywana jest do produkcji
etanolu, a utrzymujące się wysokie ceny ropy tylko umacniają ten trend.
W chwili obecnej mamy do czynienia ze stabilizacją sytuacji politycznej na Wybrzeżu Kości
Słoniowej (główny producent kakao), co powoduje, że na rynek trafiły zablokowane
dotychczas dostawy kakao. Pociągnęło to za sobą korektę spadkową notowań cen surowca.
Jednak w dalszym ciągu na rynku kakao mamy do czynienia ze strukturalnymi problemami
związanymi ze starzeniem się upraw, które nie mogą być w krótkim czasie zastąpione
nowymi odporniejszymi odmianami. Powoduje to zmniejszanie się dostępnego towaru przy
rosnącym popycie na słodycze, co może wpłynąć na wzrost cen surowca w przyszłości.

