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Befektetés a jövő energiaforrásaiba, méghozzá
tőkegaranciával
Az emelkedő olajárak jellemezte környezetben, amelyet a politikailag
részben instabil régiókból érkező ellátástól való függőség, valamint a
fosszilis energiahordozók túlzott használatából fakadó, jelentős mértékű
környezetszennyezés jellemez, a globális energiahelyzet sokkal inkább
az érdeklődés középpontjában áll, mint eddig bármikor. Számos
szakértő szerint a nyersolaj ideje az elkövetkező 30-40 évben le fog
járni. Mindezek fényében a megújuló energiaforrások fontossága egyre
inkább növekszik, sőt elmondható, hogy valószínűleg ezek a források
fogják az energiakérdést megoldani, ami az egyik legégetőbb globális
probléma napjainkban.

Melyek a megújuló energiaforrások?
A megújuló energiaforrások, melyeket szoktak még regenerálódó, illetve
alternatív energiáknak is nevezni, tulajdonképpen olyan energiaforrások,
amelyek folyamatosan megújulnak, esetleg újratermelődnek, ily módon –
már amennyire ez kijelenthető –kimeríthetetlenek. Az alternatív
energiaforrások közé tartozik a napenergia, a bioenergia, a vízenergia,
a szélenergia, valamint a földhő (geotermikus energia).
Jelenleg az Európai Unióban a megtermelt elektromos energia közel fele
nukleáris és fosszilis forrásból származik. A megújuló energiaforrások
jelenleg még mindig csupán ennél jóval kisebb részt képviselnek. Az
Európai Unió, annak érdekében, hogy gyors javulás mutatkozzon
ebben az arányban, különböző célokat határozott meg a megújuló
energiaforrásokra vonatkozóan, így – többek között – az elektromosenergia-termelés megújuló forrásainak részarányát 2010-ig 22%-ra
kívánják növelni (szemben a 2000-es 14%-kal). Ezen felül számos
előrejelzés utal arra, hogy a megújuló energiaforrások irányába történő
elmozdulás mellett, a jövőben, az Európai Unió elektromosenergiatermelésében egyre nagyobb szerepet kap majd a földgáz.
A nagy ívű politikai, gazdasági és szociális paradigmaváltás várhatóan
alapvető változásokat hoz majd a globális energiapiacokon az
elkövetkező években; a megújuló energiaforrások részaránya pedig
jelentős mértékben növekedni fog. A Raiffeisen Centrobanknak az
S-BOX® Alternatív Energia Indexen alapuló certifikátja segítségével a
befektetőknek lehetőségük nyílik, hogy még a korai szakaszban
belépjenek ebbe a növekedést mutató ágazatba.

S-BOX® Alternatív Energia Index – optimális diverzifikáció a dinamikus kiigazításnak köszönhetően
A Stuttgarti Értéktőzsde 2006. szeptember 22-én kezdte meg az új
S-BOX® Alternatív Energia Index számítását, mely egy kapitalizációval
súlyozott, euróban denominált index. Az index az alábbi öt részágazatot
öleli fel:
Ágazat
1. Napenergia
2. Szélenergia
3. Bioenergia
4. Földgáz
5. Egyebek
* 2007. október 1.

Jelenlegi súlyozása* %-ban kifejezve
31,18
22,25
12,37
14,59
19,60

Napenergia
A szoláris technológia a napenergiát használja fel. A napenergia a
napban magfúzió során keletkező hő és fény, amelynek egy része
elektromágneses sugárzás (sugárzási energia) formájában éri el a földet.
A napelemek révén a napenergia elektromos energiává alakítható át,
míg a napkollektorokkal az infravörös sugárzás hő formájában
csapdába ejthető és hasznosítható.
Szélenergia
A szélenergia az atmoszférában mozgó légtömegek mozgási
energiájának hasznosítása. A szél a föld felszínét körülvevő légrétegek
hőmérsékletkülönbségéből keletkezik. A szél energiáját évek óta
szélerőművekkel fogják munkára.
Bioenergia
A bioenergia az elraktározott napenergiából táplálkozik, és a megújuló
energiaforrások között „mindenesnek” tekinthető. A biomassza – ami
szilárd, folyékony és gáznemű energiahordozó egyaránt lehet –
áramtermelésre, hőfejlesztésre és üzemanyagként is hasznosítható.
Földgáz
A földgáz éghető természetes gáz, amelyet földalatti lelőhelyekről
nyernek ki. Gyakran a kőolajforrásokkal együtt fordul elő, mert
keletkezésük hasonló eredetre vezethető vissza. A földgáz kémiai
összetétele változó, függ a lelőhelyétől. A földgázt már huzamosabb
ideje alkalmazzák gépjárművek üzemanyagaként.
Egyebek
Ez a címszó olyan társaságokat takar, amelyek egyrészt egynél több
ágazatban is tevékenykednek egyidejűleg, másrészt pedig a négy
részágazatnak technológiai hátteret szolgáltatnak.

Dinamikus indexálás
Az adott negyedév meghatározott felülvizsgálati napján (március, június,
szeptember, ill. december harmadik péntekje) áttekintik az egyes
részágazatok előző negyedévi teljesítményét, és súlyozzák őket
a következők szerint: a legjobban teljesítő ágazat 30%-os súlyt kap,
a második legjobban teljesítő 22,5%-ot, a harmadik legjobb 15%, míg
a negyedik 12,5%-ot. Az „egyebek” ágazat automatikusan 20%-os
súllyal szerepelhet. Ez a dinamikus indexálás az aktív alapkezelés révén
optimális diverzifikációt biztosít a befektetők számára, lehetővé teszi az
alternatív energiák területén a piaci fejleményekre és tendenciákra való
gyors reagálást, és mindezt anélkül, hogy alapkezelési díjat kellene
fizetni érte.
Az egyes részágazatokon belül az egyedi részvények súlyát piaci
kapitalizációjuk határozza meg. Az előző negyedévben legjobban
teljesítő ágazat a következő negyedévet 5 részvénnyel, a második
legjobban teljesítő 4 részvénnyel, míg a harmadik és negyedik legjobban
teljesítő 3-3 részvénnyel kezdi meg. Az „egyebek” részágazat mindenkor
5 részvénnyel képviselteti magát.
A negyedéves értékelést és indexálást a Stuttgarti Értéktőzsde Alternatív
Energia Bizottsága végzi. Az index jelenleg a következő társaságokból
épül fel:
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Miért éri meg Önnek a „garantált” befektetés?

US3364331070

Gamesa Corp. Tecnologica SA

Szélenergia

ES0143416115

Egyebek

US42210P1021

Headwaters Inc

Földgáz

US6361801011

Szélenergia

DE000A0D6554

Bioenergia

US6866881021

140

Napenergia

DE0005558662

120

Földgáz

US7483561020

100

Renewable Energy Corp. ASA

Napenergia

NO0010112675

80

REpower Systems AG

Szélenergia

DE0006177033

Egyebek

FR0000060402

Nordex AG
Ormat Technologies Inc
Q-Cells AG
Questar Corp.

Sechilienne-Sidec
Theolia

Egyebek

FR0000184814

Verasun Energy Corp

Bioenergia

US92336G1067

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Bioenergia

DE000A0JL9W6

Szélenergia

DK0010268606

Vestas Wind Syst. AS
* 2007. október 1.

Alternatív Energia – Garantált Certifikát
A Raiffeisen Centrobank Alternatív Energia Winner 2 garantált
certifikátjával Ön egy ígéretes jövő előtt álló ágazatba, az alternatív
energiaforrásokba eszközöl befektetést, mégpedig 100%-os tőkegaranciával.
A certifikát elszámolási ára megegyezik az S-BOX® Alternatív Energia
Indexnek az évi 7 elszámolási napon képzett záró árainak matematikai
átlagával. Ez az árképzési módszer megvédi a befektetőt a lejáratkori
hirtelen áreséstől.
Amennyiben az elszámolási ár magasabb az indulási értéknél, a
növekményt lejáratkor, a részvétel arányában kifizetik.
Amennyiben az elszámolási ár alacsonyabb az indulási értéknél, a tőkegarancia érvénybe lép, és automatikusan visszatérül a teljes befektetett
tőke.
Az S-BOX® Alternatív Energia Index pozitív átlagos teljesítményéből
85%-os a részesedés .
Bár a futamidő alatt, a piaci fejlemények következtében előfordulhat,
hogy az ár a névérték alá csökken, a befektetés névértékének lejáratkori
100%-os visszafizetése garantált.
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US30024B1044
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First Solar Inc
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Evergreen Energy Inc
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US28336L1098

18.09.2006
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EL Paso Corp
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FR0010400143
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EDF Energies Nouvells
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US22282E1029
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GB0008762899
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Földgáz
Bioenergia

Covanta Hldg Corp.

❚ A megújuló energiaforrások jelentősége világszerte nő
❚ Diverzifikált befektetés
❚ A hivatalos tőzsdeindexnek köszönhető átláthatóság, S-BOX®
Alternatív Energia Index
❚ Maximális biztonság, mert 100%-osan tőkegarantált
❚ Aktív alapkezelés – kezelési díj nélkül
❚ Folyamatos másodlagos piac
❚ Lejáratkor védett az áresések ellen, az átlagár-számításnak
köszönhetően
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BG Group plc
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Az indexet alkotó társaságok*

Főbb adatok
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

Kibocsátás módja

Folyamatos

Címletezés

1000 EUR névérték

ISIN kód

AT0000A06VV4

Fixálás:

2007. november 5.

Fixálási napok

évente, november 5-én (2008-2014 között), ill.
az azt követő kereskedési napon. 7 fixálási nap

Futamidő

2007. november 7. – 2014. november 7.

Kibocsátási árfolyam

100% + 3% értékesítési díj

Visszaváltás

A névérték 100%-os visszafizetése garantált a
visszaváltáskor + 85%-os részesedés* az
S-BOX Alternatív Energia Index pozitív
átlaghozamából

Tőzsdei kereskedés

Bécs, Stuttgart

Árjegyzés

RCB01 / www.rcb.at

További információk
A strukturált értékpapírok olyan kockázatos eszközök, amelyek vagyonelemekbe történő
befektetésre szolgálnak. Amennyiben a certifikát mögöttes eszközének árfolyama kedvezőtlenül
alakul, a befektető elveszítheti befektetett tőkéjének egy részét vagy egészét.
A strukturált értékpapírok – a devizaárfolyamok változásaitól eltekintve – együtt változnak a mögöttes eszközzel.
A strukturált értékpapírokra vonatkozó lejáratkori kifizetések függenek a kibocsátó
fizetőképességétől.
Az esetleges tőkegarancia csupán a lejárat napjára érvényes.

Bővebb tájékoztatásért forduljon tanácsadójához a helyi bankfiókban vagy az
interneten a www.rcb.at címen, illetve a Raiffeisen Centrobank közvetlen termékinformációs vonalán keresztül, amelynek telefonszáma +43 1 51520–484.
Your Contacts at Raiffeisen Centrobank AG
A-1015 Wien, Tegetthoffstrasse 1

The S-BOX Alternative Energien® Index was developed and is
real-time calculated and published by Baden-Württembergische
Wertpapierbörse GmbH. An authorization to use the index in
conjunction with financial products by the Issuer was granted by
Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH.
A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul
szolgálnak és nem minősülnek értékpapír adásvételével
kapcsolatos befektetési tanácsadásnak. Minden termékre (i) a
2007-2008-as Kibocsátási Program 2007. július 18-i kibocsátási
tájékoztatója vonatkozik, amelyet az Osztrák Pénzpiaci Hatóság
jóváhagyott és amely ezen hatóságnál letétbe lett helyezve az
Oesterreichische Kontrollbank AG-nál letétbe helyezett Végleges
Feltételeknek és Értékpapír Feltételeknek megfelelően, illetve (ii) az
Oesterreichische Kontrollbank AG-nál letétbe helyezett Értékpapír
Feltételek vonatkoznak minden termékre. Az említett
dokumentumok hozzáférhetők a Raiffeisen Centrobank AG
weboldalán. A Raiffeisen Centrobank AG kifejezetten elhárít
minden felelősséget az itt közölt információk helyességét és
teljességét illetően. A fordításért felelős: Raiffeisen Bank Zrt.
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