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Raiffeisen Centrobank AG Garantált Certificate

BEST OF
INDEX
Garancia Certifikát

Globális részvénybefektetés tőkegaranciával
❚

Futamidő végén 114% tőkegarancia

❚

100% részesedés

❚

Automatikus portfolio optimalizáció

❚

Folyamatos másodpiaci kereskedés

Raiffeisen Centrobank

Best of Index Garantie-Zertifikat
Az elemzők általában pozitív előrejelzései, melyek szerint a
nemzetközi részvénypiacok a historikus szempontokat
figyelembe véve továbbra is kedvező értékeléssel bírnak,
középtávon vonzó hozamokat ígérnek. Sokkal nehezebb
azonban meghatározni, melyik a legjobb befektetési terület:
Európa, Japán vagy talán mégis az USA? A döntés terhét
leveszi a válláról a Raiffeisen Centrobank Best of Index
Garantie-Zertifikat terméke.

A végén garantáltan a legjobb!
A Best of Index Garantie-Zertifikat temék a befektetők
számára azt az innovatív lehetőséget biztosítja, hogy
befektethetnek a DJ EURO STOXX 50®, a Nikkei 225® és a
S&P 500® részvényindexbe, amely a világ három leginkább
elismert részvényindexe, és automatikusan és súlyozottan
profitálhatnak a legjobb indexteljesítményekből. De ez még
nem minden – az innovatív kifizetési profilon túl a befektetők
a 114%-os tőkegarancia biztonságát is élvezhetik, azaz a
futamidő végén a befektetett tőkeösszegnek legalább
114%-át fizetik ki részükre, ami minimum 2,33%-os garantált
évi kamatnak felel meg.
A Raiffeisen Centrobank Best of Index Garantie-Zertifikat
termékének legfontosabb eleme az automatikus
teljesítményoptimalizálás, aminek lényege a legjobban
teljesítő index felülsúlyozása, és a legrosszabban teljesítő
alulsúlyozása. Az éves fordulónapokon összehasonlítják az
indexek állását azok induló értékével, rögzítik a változást,
majd pedig a futamidő végén kiszámolják azok számtani
átlagát. A módszer különlegessége, hogy a legjobb
teljesítményt hozó indexet 50%-kal, a második legjobb
indexet 30%-kal, a leggyengébb eredményt mutató indexet
pedig 20%-kal súlyozzák, és az így kapott értékeket adják
össze. Az ily módon kiszámított összteljesítményből a
befektetők 100%-ban részesednek, de a befektetett
tőkeösszegnek minimum 114%-át mindenképp kifizetik
részükre.

Példa
A következő példa a számítást az egyszerűség kedvéért
csak három fordulónap értékének figyelembevételével
szemlélteti.
DJ EURO
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®
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STOXX 50
Indulónap

100%

100%

100%

1. fordulónap
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2. fordulónap
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116%
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3. fordulónap
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117,00%
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(Átlag)
Súlyozás
Best of Index
összteljesítménye

121,23%

Az Ön befektetése 114%-os tőkegaranciát élvez. Ez azt
jelenti, hogy a futamidő végén – a futamidő alatt
bekövetkezett esetleges árfolyam-ingadozások ellenére –
Ön a befektetett névleges összegnek legalább a 114%-át
megkapja.

Az indexekről részletesebben
DJ EURO STOXX 50®
A DJ EURO STOXX 50® a legfontosabb, vezető európai
részvényeket tartalmazó index. Ez az ismert és magas
minőségi színvonalat képviselő index az Európai Monetáris
Unióhoz (EMU) tartozó országok 50 legnagyobb vállalatát
öleli fel. Az indexbe való felvétel szempontjából az egyes
indexek piaci kapitalizációja, azaz az egyes vállalatok
tőzsdei értéke a meghatározó. A DJ EURO STOXX 50®
ebből adódóan az EMU területén a részvények
vonatkozásában a legmeghatározóbb tényezőnek számít.
Nikkei 225®
A Nikkei 225® index a legismertebb japán részvényindex.
Ez a súlyozott árfolyamokat alkalmazó index 225 vezető
japán, a tokiói tőzsdén kereskedett részvényt foglal
magában. Évente egyszer döntenek arról, mely vállalatok
maradhatnak az indexben, illetve melyek felvételére
kerülhet sor.

S&P 500®
Az USA S&P 500® indexe a piaci kapitalizáció alapján
súlyozott index, amely a legfontosabb szektorok 500
részvényéből
áll.
Az
USA
tőzsdéjének
piaci
kapitalizációjában bekövetkező változások ezen vezető
részvényeket tartalmazó index segítségével jól nyomon
követhetők. A S&P 500® ebből adódóan az amerikai
gazdasági fejlődés fontos fokmérőjének számít.

A Best of Index Garancia Certifikat
elönyei
❚ Automatikus portfolió optimalizálás (50% súlyozást kap a
legjobban teljesitő index, 30%-ot a második legjobban
teljesitö index, illetve 20%-ot a harmadik index)
❚ Széles kockázati megosztás a magas fokú tökepiaci
diverzifikácionak köszönhetöen
❚ 114% tőkegarancia a futamidő végén

Tények és adatok
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

Ajánlat érvényessége

Folyamatos kibocsátás

Címletek

1.000 EUR névértékű címletek

ISIN / WKN kód

AT0000A08877/RCB0WV

Jegyzés időtartama

2008.01.07-től 2008.02.01-ig

Futamidő

2008.02.05-től 2014.02.05-ig

❚ A piaci esés elleni részleges védelem a futamidő alatti
átlagszámítás miatt
❚ Nincs alapkezelési díj
❚ Folyamatos másodlagos piac
220.00%
200.00%
180.00%
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%

Jegyzési ár

100% + 3% kibocsátási felár

80.00%

Source: Reuters

Nikkei 225

12.10.2007

14.12.2007

10.08.2007

30.03.2007

07.06.2007

21.11.2006
26.01.2007

19.09.2006

15.05.2006

18.07.2006

31.10.2005

DJ Euro Stoxx 50

04.01.2006
08.03.2006

24.06.2005

29.08.2005

22.04.2005

13.12.2004

09.08.2004

16.02.2005

07.06.2004

11.10.2004

20.11.2003

31.03.2004

18.09.2003

minden év február 4. napja
(2009 – 2013) és 2014. január

28.01.2004

Fordulónapok

15.05.2003

2008.02.04.

17.07.2003

Indulónap

06.01.2003
10.03.2003

60.00%

S&P 500

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a múltbeli teljesítményből nem vonható le következtetés a jövőbeli
eredmények tekintetében.

15. napja, azaz 6 fordulónap
Kifizetés

114%-os garantált kifizetés a
névleges befektetési összeg
vonatkozásában és 100%-os
részesedés az indexkosár elért
pozitív teljesítményéből

Tőzsdei jegyzés

Bécs, Stuttgart

Árinformáció

RCB01 / www.rcb.at

További információkért, kérjük, forduljon tanácsadójához
a helyi bankfiókban, keresse fel az Interneten a
www.rcb.at honlapot vagy hívja fel a Raiffeisen
Centrobank termékvonalát a +43 1 51520 - 484 számon.

További információk
Az áfolyamingadozás miatt a futamidő alatt a certifikát ára 100%
alá eshet, de a futamidö vègèn a nèvèrtèk 114%-a garantált.
A strukturált értékpapírok a mögöttes eszközök árának
változására egy sor tényező függvényében (pl.: a mögöttes
eszköz volatilitása, a lejáratig hátralévő futamidő, a mögöttes
eszköz árának távolsága a küszöbértéktől) erősebben vagy gyengébben is reagálhatnak, illetve a strukturált értékpapírok ára nem
minden esetben mozog összhangban a mögöttes eszközök
árával.
A strukturált értékpapírok kockázatos instrumentumok, amelyeket
mögöttes eszközökbe történő befektetésre alkalmaznak.
A strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó lejáratkori kifizetések a
kibocsátó fizetőképességének függvénye.

DJ Euro Stoxx®:
STOXX and Dow Jones have no relationship to the issuer, other
than the licensing of the DJ EuroSTOXX 50SM® Index and the
related trademarks for use in connection with the product.

Az Ön kapcsolattartói a Raiffeisen Centrobank AG-nél
A-1015 Wien, Tegetthoffstrasse 1, Ausztria

Nikkei®:
The Nikkei Stock Average (the “Index”) is an intellectual property
of Nihon Keizai Shimbun, Inc. (the „Index Sponsor“). “Nikkei”,
“Nikkei Stock Average” and “Nikkei 225” are the service marks
of the Index Sponsor. The Index Sponsor reserves all the rights,
including copyright, to the index.

Heike Arbter
T: +43 (1) 51520-407
E: arbter@rcb.at

Walter Friehsinger
T: +43 (1) 51520-392
E: friehsinger@rcb.at

Peter Tuli
T: +43 (1) 51520-391
E: tuli@rcb.at

Philipp Arnold
T: +43 (1) 51520-469
E: arnold@rcb.at

Maximilian Hönigsmann
T: +43 (1) 51520-497
E: hoenigsmann@rcb.at

Angelika Waldingbrett
T: +43 (1) 51520-482
E: waldingbrett@rcb.at

Roman Bauer
T: +43 (1) 51520-384
E: bauer@rcb.at

Kurt Mair
T: +43 (1) 51520-386
E: mair@rcb.at

Corina Berineantu
T: +43 (1) 51520-385
E: berineantu@rcb.at

Stefan Neubauer
T: +43 (1) 01/51520-486
E: neubauer@rcb.at

The Product is not in any way sponsored, endorsed or promoted
by the Index Sponsor. The Index Sponsor does not make any
warranty or representation whatsoever, express or implied, either
as to the results to be obtained as to the use of the Index or the
figure as which the Index stands at any particular day or
otherwise. The Index is compiled and calculated solely by the
Index Sponsor. However, the Index Sponsor shall not be liable to
any person for any error in the Index and the Index Sponsor shall
not be under any obligation to advise any person, including a
purchase or vendor of the Product, of any error therein.
In addition, the Index Sponsor gives no assurance regarding any
modification or change in any methodology used in calculating the
Index and is under no obligation to continue the calculation,
publication and dissemination of the Index.
S&P 500®:
Standard & Poor's, a division of McGraw-Hill, Inc. (the “Index
Sponsor”) has no relationship to the issuer, other than the licensing
of the S&P 500 Index and the related trademarks for use in
connection with the product. The products are not sponsored,
endorsed, sold or promoted by the Index Sponsor or any of its
respective subsidiaries or affiliates, and the Index Sponsors or any
of its respective subsidiaries or affiliates, makes any representation
regarding the advisability of investing in such product(s).
A jelen dokumentumban foglalt információk tájékoztató jellegűek és
nem minősülnek az értékpapírok megvásárlására vagy
értékesítésére vonatkozó befektetési tanácsadásnak. Valamennyi
termék (i) az Osztrák Pénz- és Tőkepiaci Hatóság (Austrian Financial
Market Authority) által jóváhagyott és a nála letétbe helyezett, az
Öesterreichische Kontrollbank AG-nál letétbe helyezett Végleges
Feltételekhez és Értékpapír-feltételekhez kapcsolódó, a 2007-2008as Kibocsátási Program 2007. július 18-án kelt Kibocsátási
Tájékoztatójában foglalt feltételek, valamint (ii) az Öesterreichische
Kontrollbank AG-nál letétbe helyezett Értékpapír-feltételek hatálya
alá esik. A hivatkozott dokumentumok a Raiffeisen Centrobank AG
honlapján tekinthetők meg. A Raiffeisen Centrobank AG kifejezetten
kizárja felelősségét a jelen dokumentumban foglalt információk
helyessége és teljessége tekintetében.

