9 miesięczna Lokata Strukturyzowana Giełdowa
Dwudziestka


Okres subskrypcji: 17.04.2012 – 26.04.2012



Okres trwania lokaty: 27.04.2012 – 25.01.2013



Aktywo bazowe: Kontrakt terminowy na indeks WIG20



Waluta inwestycji: PLN



Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN



Maksymalny zysk: 10% rocznie (7,5% za 9 miesięcy)



Gwarancja zwrotu kapitału: 100%

Zalety LOKATY:


100% ochrony kapitału



brak opłat wstępnych i za zarządzanie lokatą



możliwość bezpiecznego inwestowania na rynku walutowym
Lokata Strukturyzowana Giełdowa Dwudziestka to pełna ochrona kapitału i szansa na zysk znacznie
przekraczający oprocentowanie rachunków i lokat.



Zasady Lokaty Strukturyzowanej Giełdowa Dwudziestka



Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Aktywo bazowe
Aktywem bazowym lokaty Giełdowa Dwudziestka jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym
terminie wygaśnięcia.
Lokata Strukturyzowana Giełdowa Dwudziestka jest odpowiedzią na potrzeby Klientów
oczekujących krótkoterminowego produktu, który daje możliwość inwestowania w oparciu o akcje spółek
notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przy jednoczesnym bezpieczeństwie
zaangażowanego kapitału.

Strategia

Strategia Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa Dwudziestka zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w
perspektywie najbliższych 9 miesięcy. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa Dwudziestka uzależniony jest od
wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji.
Oprocentowanie lokaty w skali roku:

Strategia Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa Dwudziestka zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w
perspektywie najbliższych 9 miesięcy. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa Dwudziestka uzależniony jest od
wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji.

Jeżeli w dniu 21.01.2013 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się w przedziale 2300 - 2400 punktów,
oprocentowanie lokaty wyniesie 3% p.a. Jeżeli w dniu 21.01.2013 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się w
przedziale 2400 - 2600 punktów, wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 10% p.a. Jeżeli w dniu 21.01.2013
roku wartość aktywa bazowego znajdzie się powyżej poziomu 2600 punktów, oprocentowanie lokaty wyniesie 7%
p.a. (według danych rynkowych z dnia 12.04.2012; ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w
dniu 24.04.2012 i będzie nie niższa niż 5% p.a.). W pozostałych przypadkach lokata zakończy się zwrotem
zainwestowanych środków.

Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:

0%

jeżeli

Ik < 2300

3% p.a.

jeżeli

2300 ≤ Ik < 2400

10% p.a.

jeżeli

2400 ≤ Ik ≤ 2600

X

jeżeli

Ik > 2600

gdzie:
Ik – kurs zamknięcia marcowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący
opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) z dnia 21.01.2013.
X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 12.04.2012 wartość ta wyniosłaby
7%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 27.04.2012 i będzie nie niższa niż 5%.

Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada, że wartość aktywa bazowego Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa
Dwudziestka w dniu 23.01.2013 roku znajdzie się powyżej poziomu 2300 punktów.

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



Lepsze od oczekiwań wyniki polskiej gospodarki i zdecydowana poprawa sytuacji fiskalnej Polski. Wzrost
gospodarczy w 2011 r. wyniósł 4,3% (szacunki wstępne GUS z dnia 27.01.2012), a szacunki na 2012 rok mówią
o od 2,5% (szacunki Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej) do 3% (prognozy UBS i PKO BP). 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



Atrakcyjne wyceny spółek. Wskaźnik obrazujący cenę akcji w relacji do zysków generowanych przez spółkę na
jedną akcję dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 wynosi C/Z = 8,9 (dane na dzień 29.03.2012 za
serwisem stooq.pl). Wskaźnik C/Z poniżej 10 uznawany jest przez ekspertów za bardzo atrakcyjny do
inwestowania (im niższy wskaźnik, tym relatywnie „tańsze” akcje). Ten sam wskaźnik dla amerykańskiego
indeksu S&P500, skupiającego największe amerykańskie spółki, wynosi obecnie 16,2 (źródło: Birinyi Associates
dla Wall Street Journal)



Widoczne są pierwsze oznaki poprawy salda wpłat i umorzeń w TFI. Od początku roku (dane za styczeń i luty)
Polacy wpłacili więcej pieniędzy do funduszy akcyjnych niż z nich wypłacili (szacunki portalu Analizy Online). Jeśli
ta tendencja utrzyma się przez pozostałą część roku, to TFI mogą kreować dodatkowy popyt na polskie akcje, co
powinno pozytywnie wpłynąć na wartość indeksu WIG20



Do końca 2011 roku niepewność związana z sytuacją w państwach peryferyjnych strefy euro miała negatywny
wpływ na rynki akcji. Na początku 2012 roku, dzięki ekspansywnej polityce monetarnej Europejskiego Banku
Centralnego (EBC) oraz ogłoszeniu kolejnego pakietu pomocowego dla Grecji, zagrożenie rozpadu strefy euro
zdecydowanie zmalało. Powinno to przełożyć się na wzrost apetytu na ryzyko i mieć dodatkowy pozytywny wpływ
na rynki akcji, w tym na akcje wchodzące w skład indeksu WIG20



Poprawa sytuacji makroekonomicznej w najważniejszych gospodarkach światowych, szczególnie w USA,
powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki spółek oraz zachęcić inwestorów do zwiększania zaangażowania w
ryzykowne aktywa, w tym w akcje

