3 letnia LOKATA Strukturyzowana Róg Obfitości


Okres subskrypcji: 23.09.2011 – 10.10.2011



Okres trwania lokaty: 11.10.2011 – 10.10.2014



Aktywo bazowe: CBCI Riskefficient Distributed Global 10% Index - CBCIRD10 INDEX



Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN



Zysk dla Klienta: nieograniczony, sprawdź

Z lokatą Róg Obfitości możesz zyskać więcej niż na
lokatach terminowych!
Aktywem bazowym LOKATY jest indeks surowców i towarów, w którego skład wchodzą:

Surowce energetyczne

40%

Ropa naftowa

37%

Gaz ziemny

3%

Metale przemysłowe

20%

Aluminium

5,90%

Miedź

8,60%

Ołów

1,40%

Nikiel

2,20%

Cynk

1,90%

Metale szlachetne

16%

Złoto

14%

Srebro

2%

Rośliny Przemysłowe

24%

Zalety LOKATY:



100% ochrony kapitału



brak opłat wstępnych i za zarządzanie lokatą



możliwość inwestowania na rynku surowców i towarów



atrakcyjna konstrukcja indeksu będącego aktywem bazowym dla
lokaty
Lokata strukturyzowana Róg Obfitości to pełna ochrona kapitału i
szansa nazysk znacznie przekraczający oprocentowanie
rachunków i lokat.



Zasady Lokaty strukturyzowanej Róg Obfitości



Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat
strukturyzowanych

Pszenica

6,24%

Kukurydza

5,52%

Cukier

4,44%

Soja

3,96%

Bawełna

1,80%

Kawa

1,32%

Kakao

0,72%

Strategia Lokaty strukturyzowanej Róg Obfitości zakłada wzrost wartości indeksu Indeks CBCI Riskefficient
Distributed Global 10% Index - CBCIRD10 INDEX będącego aktywem bazowym lokaty. Wysokość zysku z lokaty
nie jest ograniczona, natomiast inwestorzy będą uczestniczyć we wzroście wartości indeksu w zależności od
wartości współczynnika partycypacji. Przewidywana wartość współczynnika partycypacji wynosi 82%, natomiast
jego ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu uruchomienia lokaty i wyniesie nie mniej niż 75%. Przy
założeniu partycypacji 82% wzrost wartości indeksu Indeks CBCI Riskefficient Distributed Global 10% Index CBCIRD10 INDEX o 10% przełoży się na zysk dla inwestora w wysokości 8,2%.

Jeżeli zysk na lokacie terminowej to dla Ciebie za mało, zainwestuj w LOKATĘ
strukturyzowaną Róg Obfitości

Odsetki od lokaty naliczane i wypłacane są w dniu zakończenia lokaty według poniższej formuły:
Kwota lokaty • Partycypacja • Max (X ; 0%)
gdzie:
X = Indeks1 / Index0 - 100%
Indeks (0): wartość aktywa bazowego w dniu 11.10.2011 r.
Indeks (1): wartość aktywa bazowego w dniu 08.10.2014 r.
Partycypacja: przewidywany współczynnik partycypacji: 82%. Ostateczna wysokość współczynnika partycypacji
zostanie ustalona w dniu 11.10.2011 r. i będzie nie niższa niż 75%.

Oprocentowanie lokaty za okres jej trwania, przy założeniu współczynnika partycypacji na poziomie 80%.

Jeśli w dniu 08.10.2014 nie będzie możliwe określenie wartości indeksu, Bank, działając w dobrej wierze i
zgodnie z zasadą należytej staranności, będzie miał prawo do ustalenia wartości odsetek od lokaty na podstawie
własnych obliczeń.

Przykład:
W okresie 01.09.2010 – 01.09.2011 wartość Indeksu wzrosła o 11,16%, co (przy założeniu partycypacji na
poziomie 82%) przełożyłoby się na zysk w wysokości 9,15% rocznie.

Dlaczego warto zainwestować w lokatę strukturyzowaną Róg Obfitości?


Aktywem bazowym lokaty jest indeks wykorzystujący strategię inwestycyjną, która pozwala na zoptymalizowanie
inwestycji na rynku towarów i surowców.



Inwestycja pozwala na udział w zysku płynącym ze wzrostu cen surowców i towarów.



Mechanizm kontroli ryzyka wbudowany w indeks pozwala na ograniczenie strat w okresie zwiększonej
zmienności (występującym głównie podczas gwałtownych spadków).



Uniezależnienie oprocentowania od zmian wartości aktywa bazowego w trakcie trwania lokaty – obserwacje tylko
w dniu rozpoczęcia oraz na dwa dni przed dniem zakończenia lokaty.



Inwestycja w rynki surowcowe jest od dawna uważana za skuteczny sposób dywersyfikacji portfela.



Fakt bogacenia się krajów rozwijających może wpływać pozytywnie na ceny surowców. Industrializacja i wzrost
gospodarczy potrzebują inwestycji, które z kolei wymagają wykorzystania surowców (w szczególności surowców
przemysłowych).



Inwestycja w surowce, ze względu na realną wartość pieniężną danego towaru jest uznawana za skuteczne
zabezpieczenie przed inflacją.

Dlaczego warto inwestować w surowce?
Towary rolne



Zgodnie z raportem przygotowanym przez OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) we
współpracy z FAO (Ford and Agriculture Organization of the United Nations) „Agricultural Outlook 2011-2020”
prognozuje się wzrost cen surowców rolnych w okresie najbliższych 10 lat o około 20%.



Rosnące koszty produkcji rolnej, którym towarzyszy spadek tempa wzrostu produkcji rolnej (prognozowany jest
spadek z 2.6% rocznie do 1.7%) wymuszą wzrost cen na światowych rynkach.



Rosnące tempo wzrostu konsumpcji żywności (per capita), szczególnie w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej, czyli
regionach gdzie dochody ludności szybko rosną.



Przeznaczanie terenów wykorzystywanych do produkcji żywności pod uprawy roślin energetycznych.
Ropa naftowa



W ostatnim czasie banki takie jak JP Morgan, Citigroup, HSBC oraz Departament Energii USA podnosiły
prognozy cen ropy na 2012 rok.



W przypadku ropy warto zwrócić uwagę, że na ceny ropy, poza koniunkturą gospodarczą bardzo istotny wpływ
ma sytuacja polityczna w głównych rejonach jej wydobycia.



W przypadku spadku globalnego popytu na ropę można się spodziewać decyzji krajów OPEC o zmniejszeniu
wydobycia, co wpłynie stabilizująco na ceny tego surowca.



Zasoby ropy są ograniczone, więc siłą rzeczy w długi terminie należy oczekiwać wzrostu jej cen.
Metale przemysłowe



Pomimo obaw o kondycje gospodarek w Europie i USA, popyt ze strony Chin podtrzymuje ceny surowców na
obecnych poziomach.



Zmniejszające się zapasy i rosnące koszty produkcji pozwalają zakładać dalszy wzrost cen aluminium. Ceny tego
metalu wzrosły o 17% w ciągu ostatniego roku.



Pomimo spadków w ostatnim czasie prognozy mówią o utrzymywaniu się cen surowców na wysokim poziomie w
perspektywie najbliższych 3-4 lat.
Złoto



Po interwencji Banku Szwajcarii złoto może być postrzegane przez inwestorów jako ostatnia bezpieczna
inwestycja.



W przypadku utrzymywania się na rynkach niestabilnej sytuacji można oczekiwać dalszych wzrostów cen złota.



Obecnie złoto notowane jest na historycznych maksimach, co stwarza ryzyko spadku cen, szczególnie w
przypadku ustabilizowania się sytuacji ekonomicznej i powrotu inwestorów na rynki akcji.
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