
Lokata Strukturyzowana Mistrzowie Parkietu 

 Okres subskrypcji: 23.01.2013 – 04.02.2013 

 Okres trwania lokaty: 05.02.2013 – 05.02.2014 

 Aktywo bazowe: Kontrakt terminowy na indeks WIG20 

 Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN 

 Maksymalny zysk: 9,50% rocznie 

 Gwarancja zwrotu kapitału: 100% 

 
Informacje o produkcie 

Informacja o Lokacie strukturyzowanej Mistrzowie Parkietu 

Zalety lokaty: 

 100% ochrony kapitału 

 brak opłat wstępnych i za zarządzanie lokatą 

 szansa na wysoki zysk 

  

Lokata Strukturyzowana Mistrzowie Parkietu to pełna ochrona kapitału i szansa na zysk przekraczający 

oprocentowanie rachunków i lokat. 

 zasady Lokaty Strukturyzowanej Mistrzowie Parkietu 

 warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych 

  

Aktywo bazowe 

Aktywem bazowym lokaty Mistrzowie Parkietu jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie 

wygaśnięcia. Lokata Strukturyzowana Mistrzowie Parkietu 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 Mistrzowie Parkietu zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w 

perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Mistrzowie Parkietu uzależniony jest od 

http://cmsml4.mbank.multibank.pl:8080/startweb/cms/download/inwestycje/struktury/zasady/Zasady-LOKATY-Strukturyzowanej-MISTRZOWIE-PARKIETU.pdf
http://cmsml4.mbank.multibank.pl:8080/startweb/cms/download/pdf/Warunki_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_lokat_strukturyzowanych.pdf


wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji. Maksymalne 

możliwe do osiągnięcia oprocentowanie to 9,50% p.a. zostanie wypłacone jeśli wartość kontraktów terminowych 

znajdzie się w przedziale <2700 pkt, 2900 pkt>. W przypadku gdy kurs kontraktów znajdzie się w przedziale 

<2600 pkt, 2700 pkt) lub (2900 pkt, 3000 pkt>, naliczone zostanie oprocentowanie w wysokości 4% p.a. (według 

danych rynkowych z dnia 21.01.2013; ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 05.02.2013 

i będzie nie niższa niż 3,50% p.a.). W pozostałych przypadkach kupon nie zostanie naliczony. 

  

Oprocentowanie lokaty w skali roku: 

  

 

  

Pierwsze obserwacje lokaty strukturyzowananej Mistrzowie Parkietu 

Ostateczna wartość parametru x=4% 

 

Sytuacja rynkowa 

  

Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada, że wartość aktywa bazowego Lokaty Inwestycyjnej Mistrzowie Parkietu w 

dniu 03.02.2014 roku znajdzie się w przedziale 2600 – 3000 punktów. 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych serwisu informacyjnego Stooq. 

  

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

 Spadek stóp procentowych w Polsce powinien obniżyć atrakcyjność lokowania oszczędności w depozytach 

bankowych i spowodować realokację części oszczędności na rynek akcyjny. Większy popyt na akcje powinien 

wpłynąć pozytywnie na wartość indeksu WIG20. 

 Druga połowa roku powinna przynieść ożywienie w realnej gospodarce w Polsce i w skali globalnej, co również 

powinno przełożyć się na pozytywny sentyment do rynku akcji. 



 Ekspansywna polityka monetarna w USA, strefie euro i Japonii prawdopodobnie będzie kontynuowana 

przynajmniej do końca 2013 roku, co powinno wspierać powrót światowej gospodarki na ścieżkę wzrostu i 

zachęcać do lokowania środków w bardziej ryzykowne aktywa, w tym w akcje. 

 Przewidywane spowolnienie gospodarcze w II połowie 2012 roku i I połowie tego roku w Polsce wymusiło na 

spółkach przeprowadzenie restrukturyzacji, co przy spodziewanym ożywieniu w drugiej połowie roku i w 2014 

roku powinno pozwolić na zdecydowaną poprawę wyników tych spółek. 

 Prognozowany niewielki wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 roku (1,80% wg szacunków Komisji Europejskiej, 

1,75% wg prognoz MFW) nie będzie sprzyjać bardzo dynamicznym wzrostom na GPW, jednak powinien pozwolić 

na wypracowanie dodatniej stopy zwrotu. Dom Inwestycyjny BRE Banku w raporcie z 10 grudnia 2012 r. 

prognozuje, że indeks WIG20 może zakończyć 2013 r. na poziomie 2750-2800 punktów. 

 

Zysk z lokaty 

Strategia Lokaty Strukturyzowanej Mistrzowie Parkietu zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w 

perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Zysk z Lokaty Strukturyzowanej Mistrzowie Parkietu uzależniony jest od 

wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji. Jeżeli w dniu 

03.02.2014 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się w przedziale 2700 – 2900 punktów, wówczas 

oprocentowanie lokaty wyniesie 9,50% p.a. Jeżeli w dniu 03.02.2014 roku wartość aktywa bazowego znajdzie się 

w przedziale 2600 – 2700 lub 2900 – 3000 punktów, oprocentowanie lokaty wyniesie 4% p.a. (według danych 

rynkowych z dnia 21.01.2013; ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 05.02.2013 i 

będzie nie niższa niż 3,50% p.a.). W pozostałych przypadkach lokata zakończy się zwrotem zainwestowanych 

środków.  

 

Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły: 

 

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 03.02.2014.  

X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 21.01.2013 wartość ta wyniosłaby 

4% p.a. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 05.02.2013 i będzie nie niższa niż 3,50% p.a. 

  

 


