Raiffeisen Centrobank AG certifikátok

SHORT

BRENT NYERSOLAJ

Certifikát
❚

Használja ki a csökkenő olajárak
kínálta lehetőségeket

❚

Nincs alapkezelési díj

❚

Átlátható és rugalmas befektetés

❚

Folyamatos másodpiaci árjegyzés

A világ legfontosabb nyersanyaga
A Brent nyersolaj Európa legfontosabb kereskedett
referenciaterméke. A nyersolaj árát a világgazdaság
alakulása szempontjából a legfontosabb mutatószámnak
tekintik, árának növekedése pedig abszolút elsőséget élvez
a nemzetközi árupiacokon. A legfőbb kitermelők közé
tartozik Szaúd-Arábia, Oroszország, az Amerikai
Egyesült Államok és Irán. A Brent nyersolajkontraktussal a
London Intercontinental Exchange (Londoni Nemzetközi
Tőzsde) ICE-piacán kereskednek. A nyersolaj árát
dollárban jegyzik, hordónkénti mennyiségben (1 hordó =
158,9872 liter), a short certifikát mögöttes termékeként
pedig a legközelebbi lejáratú határidős kontraktus szolgál.

Az olaj ára már most is magas –
részesüljön a csökkenő olajárak kínálta
lehetőségekből
A múltban a befektetők főként az olaj árának
emelkedésére spekuláltak. A folyamatos fellendülés
azonban azt sugallja, hogy az olaj ára esetleg csökkenhet
majd a jövőben. Az új Short Brent Nyersolaj Certifikáttal
a Raiffeisen Centrobank a befektetők számára azt a
lehetőséget kínálja, hogy vonzó és átlátható módon
részesüljenek a csökkenő olajárak kínálta lehetőségekből.
A Short Brent Nyersolaj Certifikátok olyan strukturált temékek, melyek Brent nyersolaj kontraktuson alapulnak és a
mögöttes eszköz negatív teljesítményéből részesülnek.

A Brent nyersolaj árának alakulása
Price
USD
Bbl
80
75
70
65
60
55

Forrás: Reuters

50
45
40
35
30

N D J F M A M J J A S O ND J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N
Q4 02 Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a múltbeli adatok nem adnak alapot a jövőbeli teljesítményre vonatkozó következtetésekhez!

Ez szemben áll a hagyományos certifikátokkal, amelyek
minden esetben a pozitív teljesítményre spekulálnak.
Amennyiben például a Brent nyersolaj határidős árak 5 %kal csökkennek egy nap alatt, úgy a certifikát értéke 5 %kal emelkedik. A certifikát napi bázison kerül kiigazításra
annak érdekében, hogy biztosítva legyen a Brent
nyersolaj határidős árak negatív teljesítményének a
certifikát értékében történő pozitív megjelenése (illetve fordítva). Ezen felül a napi kiigazítás lehetővé teszi azt is,
hogy a befektetők napi kamatot kapjanak még abban az
esetben is, ha a Brent nyersolaj határidős árak
oldalirányban mozdulnak el.
A turbó certifikátokkal ellentétben ez a short certifikát nem
rendelkezik
deaktiváló
küszöbértékkel,
mely
megakadályozná a certifikát értékének csökkenését a
Brent nyersolaj határidős árak hirtelen emelkedése
esetében. A certifikát lejárat nélküli befektetés.
További információk

Főbb adatok
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

ISIN kód

AT0000A07SD6

Kibocsátás napja

2007. november 22.

Jegyzési arány

1:1

Fixálás napja

2007. november 21.

Lejárat

Lejárat nélküli

Tőzsdei kereskedés

Bécs, Stuttgart

Árjegyzés

RCB01/www.rcb.at

További
információkért
kérjük,
forduljon
helyi
bankfiókjához, keresse fel az Interneten a www.rcb.at honlapot, vagy hívja fel a Raiffeisen Centrobank termékvonalát
a +(43-1) 515-20-484 számon.

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.
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.
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.

