9- miesięczna lokata strukturyzowana Silny Rynek
Okres subskrypcji: 23.03.2011 – 29.03.2011
Okres trwania lokaty: 30.03.2011 – 27.12.2011
Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na indeks WIG20
Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN
Lokata strukturyzowana Silny Rynek oparta jest o kontrakt terminowy na indeks WIG20 (lub
inny indeks go zastępujący opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie SA).
Zalety:
•
•
•

100% gwarancji kapitału na zakończenie inwestycji
brak opłat wstępnych i za zarządzanie lokatą
nawet 11,30% zysku w skali roku

Lokata Strukturyzowana Silny Rynek jest odpowiedzią na potrzeby Klientów oczekujących
krótkoterminowego produktu, który oferuje wysoki potencjał zysku (znacznie przewyższający
oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych) przy jednoczesnym bezpieczeństwie
zainwestowanego kapitału.
Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni
robocze przed zakończeniem inwestycji:
Jeżeli w dniu 22.12.2011 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się w przedziale 3000 3300 punktów, oprocentowanie lokaty wyniesie 11,30% p.a (według danych rynkowych z
dnia 16.03.2011). Ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 30.03.2011
i będzie nie niższa niż 10,30% p.a.
Jeżeli w dniu 22.12.2011 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się w przedziale 3300 3400 wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 3% w skali roku
W pozostałych przypadkach lokata zakończy się zwrotem zainwestowanych środków.Jeżeli
zysk na lokacie terminowej to dla Ciebie za mało, oszczędzaj z LOKATĄ strukturyzowaną
Silny Rynek.
Strategia lokaty strukturyzowanej Silny Rynek zakłada wzrost cen kontraktów terminowych
na WIG20 w perspektywie najbliższych 9 miesięcy. Zysk z lokaty uzależniony jest od
wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji:
Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:
X jeżeli 3000 ≤ Ik ≤ 3300
3%
jeżeli 3300 < Ik ≤ 3400
0%
w pozostałych przypadkach
gdzie:
Ik - kurs zamknięcia czerwcowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 (lub inny
indeks go zastępujący opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
SA) z dnia 22.12.2011.
X - wysokość oprocentowania lokaty w skali roku. Według danych rynkowych z dnia

16.03.2011 wartość ta wyniosłaby 11,30%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu
30.03.2011 i będzie nie niższa niż 10,30%.

Jeżeli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji
będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.

Dlaczego warto zainwestować z lokatą strukturyzowaną Silny Rynek?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych serwisu informacyjnego Stooq

Argumenty przemawiające za oszczędzaniem z lokatą Silny Rynek:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB w skali globalnej w 2011
roku sięgnie 4,2%, co sugeruje powrót do poziomu notowanego w latach 2004-2007 (4,6%5,3%). Był to bardzo dobry okres dla rynków akcyjnych.
Wyceny spółek nadal pozostają atrakcyjne, choć już trudno mówić o niedowartościowaniu
(średni wskaźnik P/E dla akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 znajduje się na
poziomie 15,5). Przy prognozowanym wzroście gospodarczym o 4,3% (prognoza NBP z
października 2010) należy się spodziewać dalszego wzrostu zysków przedsiębiorstw, a co za
tym idzie wzrostu wycen spółek.
Trzeci rok rządów amerykańskiego prezydenta jest statystycznie najlepszy w cyklu
wyborczym w USA. Z danych historycznych za 118 lat (od 1888 r. do końca 2005 r.) wynika,
że w 3 roku indeks S&P 500 rósł średnio o 11,20% (średnia dla wszystkich lat to 6,45%) i w
8 na 10 przypadków rok ten kończył się na plusie r/r.
Proponowane zmiany w OFE powinny jedynie w niewielkim stopniu wpłynąć na wyceny
spółek, jednak mogą one powstrzymać wzrost indeksów o więcej niż 20 procent.

