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Nincs alapkezelési díj

❚

Folyamatos másodpiac

A törökországi reformfolyamat
Törökországot mindig is Európa és Ázsia közötti gazdasági és
kulturális összekötő kapocsnak tekintették és példaként állt számos
Közel- és Közép-keleti, valamint az afrikai kontinensen található
ország előtt. Törökország már hosszú ideje törekszik arra, hogy az
EU tagországa lehessen, mely célt a gazdaságban és a jogalkotás
területén végbemenő reformfolyamaton keresztül kívánja elérni.

A fellendülés az EU csatlakozási célon alapul
A stabil kormányzati és a szerteágazó strukturális reformok
ötvözésével, illetve a lehetséges EU tagsággal Törökország, illetve
a török értéktőzsde (Isztambuli Értéktőzsde) kiemelkedően érdekes
és dinamikusan fejlődő, növekedési jellegű piac. Ezen felül
a magánbefektetők iránt tanúsított nyitott magatartás, valamint
a jelenleg rendkívül magas globális likviditás a feltörekvő
piaci befektetések terén Törökországot a közvetlen külföldi
tőkebefektetés igazi Mekkájává emelte. Az elmúlt években
számos nemzetközi befektető fedezte már fel a török piac vonzó
jellegét és profitált az ország dinamikus növekedési üteméből.
Hasonlóan az isztambuli értéktőzsde piaci kapitalizációjához, a
közvetlen törökországi tőkebefektetések mind számszerűen, mind
pedig a volument tekintve is dinamikus napi növekedési ütemet
mutatnak.
Lassan és fokozatosan az átfogó törökországi reformcsomag is
beérik. Az elmúlt öt évben Törökországban a költségvetési deficit
körülbelül a GDP 3%-ára csökkent, mely még az EMU-ba történő
belépéshez szükséges maastrichti kritériumnak is megfelel. A
hivatalos statisztikák szerint a török népesség egy főre jutó
jövedelme 2001. óta több mint kétszeresére növekedett. Az
elmúlt öt évben Törökország emelkedő trend mellett 7%-os átlagos
gazdasági növekedési ütemet mutatott fel az infláció folyamatos
csökkenése mellett! Mindezek alapján Törökország ígéretes jövője
fundamentális oldalról megalapozottnak tűnik, mely egyre
élénkebb befektetői érdeklődést teremt az ország iránt.

Egy kosár és egy Turbo Long certifikát a török
piacról
A Raiffeisen Investment Turkey Value Baskethez kapcsolódó új
kosár certifikátjával a befektetők alapkezelési díj megfizetése
nélkül, nyíltvégű módon, 1:1 arányban részesülhetnek a
részvénykosár teljesítményéből, mellyel kihasználhatják mind az
ország, mind pedig az egyes ágazatok fenntartható gazdasági
növekedésének ütemét.

devizaárfolyam ingadozásának vannak kitéve, így ez egyrészről
bizonyos fokú kockázatot jelent, tekintve, hogy a Török Líra
gyengülése negatívan befolyásolja a certifikát árfolyamát,
másrészről viszont az erősödő török deviza akár pozitív hatással is
lehet a certifikátok értékére, feltéve, hogy a pozitív gazdasági
események az ország devizájának értékét is támogatni fogják.
A kibocsátás napján a Turkey Value Basket 15, fundamentális
elemzés alapján gondosan válogatott társaság papírjait
tartalmazza, melyek a befektetők számára optimális ágazati
diverzifikációt biztosítanak. Az árak kezdeti fixálására 2007. július 25-én került sor. Az egyes cégek súlyozása a közkézhányadú
piaci kapitalizáció alapján került kialakításra (a kosár indulásakor
a súlyozás minimum 1% és maximum 12%) annak érdekében,
hogy optimális diverzifikációt biztosíthassunk a részvénykosáron
belül, illetve, hogy a lehető legnagyobb mértékben kizárhassuk a
csoportos kockázatok lehetőségét.

A kosárban szereplő vállalatok bemutatása
Turkiye Vakiflar Bankasi (ISIN kód: TREVKFB00019, súlyozás a
kosárban: 12%) / bankszektor
A Vakif Bank Törökország hatodik legnagyobb pénzintézete és
a pénzügyi szolgáltatások átfogó palettáját nyújtja (lakossági
üzletek, kereskedelmi banki tevékenység, vállalati és privát banki
üzletek). A több mint 3.000 fiókot számláló törökországi
hálózatán felül a Vakif Bank fiókirodákat tart fenn Bécsben,
Cologne-ban és Frankfurtban.
Yapi ve Kredi Bankasi (ISIN kód: TRAYKBNK91N6, súlyozás a
kosárban: 12%) / bankszektor
2006-ban Törökország legnagyobb összeolvadási és felvásárlási
tranzakciójának keretein belül a Yapi Kredi összeolvadt a
Kocbankkal, melynek eredményeképpen több, mint 6.000 fiókkal
az ország egyik vezető pénzintézetévé lépett elő.
Aksigorta (ISIN kód: TRAAKGRT91O5, súlyozás a kosárban:
7.5%) / biztosítási szektor
Az Aksigorta egy olyan dinamikusan bővülő török biztosítási
cég, mely az ország jelentősebb városainak mindegyikében
rendelkezik fiókokkal. A cég termékpalettája felöleli az élet-,
a baleset-, az ingatlanvagyon-, valamint a gépjármű
biztosításokat.

Azok a befektetők, akik az alapvető részesedési arányon felül
tőkeáttételes módon szeretnének részesülni a Turkey Value Basket
teljesítményéből, választhatják a rendelkezésre álló új Turbo Long
certifikátot is.

Petrol Ofisi (ISIN kód: TRAPTOFS91E6, súlyozás a kosárban:
5%) / olaj- és gázipari szektor
A Petrol Osify egy olyan vertikálisan integrált olajvállalat
csoport, mely rendkívül széleskörű terjesztési hálózattal
rendelkezik Törökországban (a töltőállomások száma
meghaladja a 3.800-at). A cég privatizációjára 2000-ben került
sor. 2006. márciusában az osztrák OMV olajtársaság 34%-os
részvénycsomagot vásárolt a Petrol Ofisi papírjaiból.

A Raiffeisen Centrobank által kibocsátott, a Turkey Value
Basket-hez kapcsolódó termékek devizakockázatnak vannak
kitéve, mely azt jelenti, hogy az EUR/TRY árfolyam a termékek
esetében jelentős szerepet játszik. Mivel a termékek a

Dogan Holding (ISIN kód: TRADOHOL91Q8, súlyozás a
kosárban: 12%) / holdingtársaság
A Dogan Holding Törökország egyik legnagyobb konglomerátuma, fő üzleti tevékenysége és holdingtársaságai az

energiaszektorban, a médiában a termelő szegmensben, a
kereskedelemben, a biztosítási üzletágban és a turizmusban
érdekeltek. A Dogan Holding alapítója és elnöke, Aydin Dogan
az egyik legbefolyásosabb üzletember a török üzleti életben.

Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret (ISIN kód: TRACIMSA91F9,
súlyozás a kosárban: 3%) / építőanyag szektor
A Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret Törökország egyik legnagyobb
cement- és építőanyag előállítója. A cég termékskálája innovatív
jellegű cement-, beton- és egyéb, a külső hatásokkal szemben
nagymértékben ellenálló termékeket ölel fel. A dinamikus belföldi
piac ellátásán kívül a társaság közel-keleti, afrikai és európai
országokba exportál.

Vestel Beyaz Esy (ISIN kód: TREVEST00017, súlyozás a
kosárban: 3.5%) / háztartási készülékek szegmense
Ez a török társaság, mely a Vestel csoport leányvállalata, az
elektromos háztartási készülékek jelentős előállítója. Fő üzleti
tevékenysége a légkondicionálók, hűtőgépek és mosógépek
előállítását fedi le. A cég a világ 66 országában értékesíti
termékeit különböző márkanevek alatt, termelésének közel 80%a megy exportra.

Reysas Tasimacilik ve Lojistik (ISIN kód: TREREYS00015,
súlyozás a kosárban: 1%) / logisztikai szektor
A Reysas Tasimacilik ve Lojistik Törökország egyik
legdinamikusabb logisztikai vállalata. A gyors ütemben bővülő
cég szolgáltatásai felölelik az áruk és az üzemanyagok
szállítmányozását, tárolását és forgalmazását, melyet a társaság a
gépjármű lízing tevékenység mellett saját benzinkúthálózatán
keresztül végez.

Ford Otosan (ISIN kód: TRAOTOSN91H6, súlyozás a
kosárban: 12%) / autóipar
A Ford Otasan számos Ford gépjárművet és alkatrészt állít elő.
A cég termékeit Törökország több mint 50 tartományában
forgalmazza és elsősorban olyan európai országokba exportál,
mint például Franciaország, Németország, Nagy Britannia és
Spanyolország. A cég fő részvényese a Ford Motor Company
és a Koc csoport.

Akcansa Cimento (ISIN kód: TRAAKCNS91F3, súlyozás a kosárban: 2.5%) / építőanyag szektor
Az Akcansa Cimento Törökország vezető cement- és
burkolóanyag szállítója, mely saját információi alapján a
törökországi kereslet 8%-át fedi le. A cég termékskálájának
részét képezi még a beton- és a téglaforgalmazás is.

Turk Hava Yolla (ISIN kód: TRATHYAO91M5, súlyozás a
kosárban: 7.5%) / légi szállítási üzletág
A Turk Hava Yolla egy több mint 100 repülőgépes flottával
rendelkező török légitársaság, melynek úti céljai között szerepel
számos európai, afrikai, észak-amerikai és közel-keleti ország.

Ak Enerji Elektrik Uretimi Otoproduktor Grubu (ISIN kód:
TRAAKENR91L9, súlyozás a kosárban: 1%) / elektromos energia
Az Ak Enerji Elektrik Uretimi Otoproductor Grubu elsősorban
elektromos energia termeléssel, továbbítással és forgalmazással,
illetve gőz formájában előállított hőenergia termeléssel
foglalkozik.

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri (ISIN kód: TRATUPRS91E8,
súlyozás a kosárban: 12%) / olaj- és gázipari szektor
A cég nyersolaj kitermeléssel, földgázkitermeléssel és petrolkémiai termékek előállításával foglalkozik, illetve emellett aktív
nyersolaj kitermelésben és kereskedésben, olajipari termékek
exportjában és importjában, illetve erőművek üzemeltetésében
is. A társaság üzemeltet szállítmányozó és disztribúciós
vállalkozásokat is.

Trakya Cam Sanayii (ISIN kód: TRATRKCM91F7, súlyozás a
kosárban: 3.5%) / üvegipar
A Trakya Cam Sanayii Európa egyik vezető üveggyára, termékeit
számos iparág hasznosítja (pl.: építőipar, autóipar, bútoripar,
energiatermelés és mezőgazdaság).

Aygaz (ISIN kód: TRAAYGAZ91E0, súlyozás a kosárban:
5.5%) / földgázszektor
Ez a török társaság földgázkitermeléssel, tárolással és
forgalmazással foglalkozik. Az Aygaz a földgázkitermelő
társaságok számára is szállít különböző felszereléseket. A társaság
Törökország 81 tartományában rendelkezik kirendeltségekkel,
termékeit pedig több mint 37 országba exportálja.

További információkért kérjük, forduljon referenséhez a helyi bankfiókban,
látogassa meg a www.rcb.at weboldalt, vagy hívja fel a Raiffeisen
Centrobank termékvonalát a +43 (1) 515 20-484 telefonszámon.

Kosár certifikát
Mögöttes eszköz

ISIN kód

WKN kód

Devizanem

Arány

Lejárat

Turkey Value Basket

AT0000A061E6
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EUR

10:1

Nyíltvégű

Turbo Long Certificate
Mögöttes eszköz
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Hosszú/rövid

Kötési

Korlát

Devizanem

Arány

Lejárat

Turkey Value Basket

AT0000A061G1

RCB72Y

Hosszú

65,00

75,00

EUR

10:1
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Az Ön kapcsolattartója a Raiffeisen Centrobank AG-nél:
A-1015 Wien, Tegetthoffstrasse 1

A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul
szolgálnak és nem minősülnek értékpapír adásvételével kapcsolatos
befektetési tanácsadásnak. Minden termékre a
(i) 2006-2007-es Kibocsátási Program 2006. július 21-ei
kibocsátási tájékoztatója vonatkozik, amelyet az Osztrák Pénzpiaci
Hatóság jóváhagyott és amely ezen hatóságnál letétbe lett helyezve
az Oesterreichische Kontrollbank AG-nél letétbe helyezett Végleges
Feltételekkel és Értékpapír Feltételekkel kapcsolatban, vagy az
(ii) Oesterreichische Kontrollbank AG-nél letétbe helyezett
Értékpapír Feltételek vonatkoznak. A hivatkozott dokumentumok a
Raiffeisen Centrobank AG honlapján megtekinthetők. A Raiffeisen
Centrobank AG nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy az
itt megadott információk helytállóak és hiánytalanok. A fordításért
felelős: Raiffeisen Bank Zrt.
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