9-miesięczna lokata strukturyzowana Czas Złotówki
Okres subskrypcji: 28.04.2011 – 05.05.2011
Okres trwania lokaty: 06.05.2011 - 03.02.2012
Aktywo bazowe: kurs EUR/PLN
Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN

Z lokatą Czas Złotówki możesz zyskać więcej niż na lokatach terminowych!
Aktywem bazowym lokaty jest kurs polskiego złotego do euro 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 8,15% zysku w skali roku

Lokata strukturyzowana Czas Złotówki to pełna ochrona kapitału i szansa na zysk znacznie
przekraczający oprocentowanie rachunków i lokat.
Jeżeli na dwa dni robocze przed zakończeniem trwania inwestycji (w dniu 01.02.2012) kurs
EUR/PLN obserwowany na fixingu NBP znajdzie się w przedziale 3,8000 - 4,0000 wówczas
oprocentowanie LOKATY w skali roku wyniesie do 8,15% w skali roku (nie mniej niż
7,80%). W przeciwnym wypadku Klient otrzyma 100% zainwestowanego kapitału na koniec
inwestycji.
Oprocentowanie na rachunkach i lokatach to dla Ciebie za mało? Z lokatą strukturyzowaną
Czas Złotówki możesz zyskać do 8,15% w skali roku!
Wysokość oprocentowania lokaty strukturyzowanej Czas Złotówki uzależniona jest od
kształtowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP w dniu 01.02.2012 r.
Jeżeli na dwa dni robocze przed zakończeniem trwania inwestycji (w dniu 01.02.2012) kurs
EUR/PLN obserwowany na fixingu NBP znajdzie się w przedziale 3,8000 - 4,0000 wówczas
oprocentowanie lokaty w skali roku wyniesie do 8,15% nie mniej niż 7,80% w skali roku.
W przeciwnym wypadku Klient otrzyma 100% zainwestowanego kapitału na koniec
inwestycji.

Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:

X
0%

jeżeli
3,8000 ≤ Ik ≤ 4,0000
w przeciwnym przypadku

gdzie:
Ik - kurs EUR/PLN na fixingu NBP w dniu 01.02.2012 r.
X - wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 26.04.2011
wartość ta wyniosłaby 8,15% w skali roku. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu
06.05.2011 i będzie nie niższa niż 7,80% w skali roku.

Oprocentowanie lokaty w skali roku:

Kurs EUR/PLN na fixingu NBP w dniu 01.02.2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP

Dlaczego warto zainwestować w lokatę strukturyzowaną Czas Złotówki?
Fakty dotyczące kształtowania się kursu EUR/PLN:
1. Po znacznym osłabieniu złotego obserwowanym w połowie marca br. (spowodowanym
wzrostem awersji do ryzyka na rynkach finansowych po katastrofie w Japonii oraz kryzysie w
Libii), kurs EUR/PLN zaczął stopniowo odreagowywać spadki. Umacnianiu złotego sprzyjał
pozytywny sentyment na rynkach wynikający ze stosunkowo dobrych odczytów
makroekonomicznych światowych gospodarek. Zagrożeniem dla kursu złotego okazały się
obawy inwestorów dotyczące stanu polskich finansów publicznych, jednak podwyżka stóp
procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na początku kwietnia pozwoliła utrzymać kurs
walutowy poniżej poziomu 4,0000.
2. Ogłoszona 21.04.2011 wspólna deklaracja Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku
Polskiego o wymianie środków z Unii Europejskiej na złote bezpośrednio na rynku (a nie jak
do tej pory przez NBP) została poprzedzona aktywnością Ministerstwa na rynku walutowym.
Może być to istotny pozytywny czynnik oddziaływujący na kurs złotego w perspektywie
najbliższych miesięcy. Ministerstwo nie podało wprawdzie konkretnych poziomów, czy
okoliczności, w których będzie sprzedawać waluty, jednak można stwierdzić, że poprzez
swoją aktywność może ograniczyć przestrzeń do ewentualnego osłabienia złotego.
3. Dla polskiej waluty kluczową pozostaje kwestia kontynuacji ożywienia gospodarczego. W
swoim kwietniowym raporcie World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz
Walutowy prognozuje, iż wzrost PKB w Polsce w 2011 roku wyniesie 3,75% a w 2012 3,6%.
W raporcie napisano m.in: „Wzrost rentowności przedsiębiorstw, kontynuacja absorpcji

funduszy UE oraz ożywienie w kredytach bankowych pozwolą Polsce utrzymać solidne
tempo wzrostu ok. 3,75 proc. w tym roku”.

