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Raiffeisen Centrobank AG Index Certifikátok

DOW JONES AIG
Árupiaci Index
®

❚

Befektetés energiahordozókba,
gabonába, ipari fémekbe, tropikus
árucikkekbe, növényi olajba, élőállatba
és nemesfémekbe

❚

Egyszerű és átlátható piaci részvétel
az áruindex révén

❚

Folyamatos másodlagos piac

❚

Nincs alapkezelési díj

Fektessen az év sikertermékeibe, feltörekvő
árupiaci termékekbe!
A rekordszintű olaj- és aranyár, valamint a mezőgazdasági termények és
ipari fémek iránti növekvő kereslet felhajtó hatást gyakorolt az árupiaci
cikkek árára. Az árupiaci termékek divatba jöttek, és a befektetők,
valamint a média egyre inkább figyel rájuk.

Egyszerű és változatos piaci hozzáférés az
áruindex révén
Mivel az árupiaci termékek tényleges beszerzése bonyolult művelet, a
közvetlen befektetés meglehetősen nehézkes. A magánbefektetők
számára a raktározási és szállítási költségek már önmagukban is
meddővé teszik az ilyen jellegű befektetést. A certifikátok azonban egy
olyan transzparens, alacsony árú instrumentumokat kínálnak számukra,
amellyel a befektetők anélkül válhatnak az árupiac szereplőivé, hogy a
határidős ügyletekkel közvetlenül kellene foglalkozniuk.

Az indexkosár ágazatonkénti bontása
Energiahordozók: földgáz, ólommentes benzin, gázolaj
Termények: búza, kukorica, szójabab
Ipari fémek: alumínium, réz, nikkel, cink
Tropikus árucikkek: cukor, gyapot, kávé
Élőállatok: szarvasmarha, sertés
Nemesfémek: ezüst, arany
Növényi olaj: szójaolaj

A 2008. január 9-én érvényes súlyarányok
Növényi olaj; 2,81 %
Élőállatok; 7,44 %
Tropikus árucikkek; 8,67 %
Energiahordozók; 33 %

Nemesfémek;10,12 %

A Dow Jones AIG Árupiaci® Index egyszerű és közvetlen hozzáférést
nyújt a magánbefektetőknek ehhez az ígéretes piachoz, ugyanakkor egy
változatos portfólió összeállítását is lehetővé teszi számukra. Ráadásul az
árupiaci befektetés védelmet nyújt az inflációs hatások ellen is, mert a
növekvő infláció a piaci termékek árát felhajtja.

Termények; 17,99 %

Ipari fémek; 19,97 %

A Dow Jones AIG Árutőzsdei® Index alakulása
®

A Dow Jones AIG Árupiaci Indexről bővebben

Price
USD
200

A nemes- és ipari fémek, energiahordozók és élelmiszerek ágazataiból
az indexkosárba beválasztott 19 árucikk kosáron belüli súlyarányát
kizárólag az áru világpiaci jelentősége befolyásolja. Ezt az aktuális
termelési és kereskedelmi adatokból állapítják meg.
A Dow Jones AIG Árupiaci® Index kosarát minden év elején, a
meghatározott irányelveknek megfelelően kiigazítják, a szektorok
súlyaránya pedig adott keretek között mozoghat. Egyetlen szektoré sem
haladhatja meg a 33 %-ot, és egyetlen termék sem lehet 2 % alatt vagy
15 %-ot meghaladóan képviselve a kosárban. A Dow Jones & Company
és az AIG Trading Group figyelemmel kíséri és ellenőrzi a kosár
súlyarányainak kiszámítását.

Főbb adatok
ISIN

AT0000A08ZD9

Kibocsátás

2008. március 10.

Lejárat

lejárat nélküli

Jegyzési arány

10:1

A jegyzés helye

Bécs, Stuttgart

Árinformáció

RCB01 / www.rcb.at

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.
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A múltbeli teljesítményből nem vonható le következtetés a jövőbeli teljesítmény alakulására.

További fontos információk
A certifikátok kockázatos befektetésnek számítanak. Amennyiben a
certifikát mögöttes eszközének árfolyama kedvezőtlenül alakul, a befektető
részben
vagy
egészben
elveszítheti
a
befektetett
tőkeösszeget.
A Dow Jones AIG Árupiac® Indexalapú certifikát mozgása – a
deviza-árfolyammozgásokat nem számítva – a mögöttes eszköz
alakulásával korrelál.
Bármely, a certifikátok esetében kapcsolatos lejáratkori kifizetés függ a
kibocsátó fizetőképességétől.
A STOXX és a Dow Jones nincs kapcsolatban a kibocsátóval, leszámítva a Dow Jones AIG
Árutőzsdei® Index és a kapcsolódó kereskedelmi védjegyek engedélyezését a certifikáttal
kapcsolatos felhasználásra.
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.

