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Folyamatos másodlagos piac
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Alapkezelési díj nélkül

Ukrajna, a befektetési lehetőség
Az év közepén bekövetkezett politikai patthelyzetet követően új
választásokra került sor 2007. szeptemberében, amelynek során
az Európa-barát szövetség tört az élre. A 46,7 millió lakosú
ország gazdasági fejlődését a gyors növekedés jellemzi. Ukrajna
időközben erősen iparosodott országgá fejlődött.
Az ország mindazonáltal jelentős tartalékokkal rendelkezik
mindenekelőtt a termelő, valamint a szolgáltató iparágak területén,
a szakértők ezért az elkövetkező három esztendőre átlagosan évi
5,5 százalékos GDP növekedésre számítanak. A növekvő
jövedelemszint várhatóan elsősorban a belföldi kereslet
javára szolgál majd, s megnöveli a biztosítási termékek és
nyugdíj-előtakarékossági programok iránt a keresletet, ez a trend
pedig az egész pénzügyi szektort ösztönözheti.

Ukrajna behozza a lemaradását, ragadja meg
a lehetőséget!
Ukrajnában az egy főre jutó GDP alacsonyabb, mint a többi
közép-kelet-európai országban, például Lengyelországban,
Magyarországon, Horvátországban vagy Oroszországban.
Ukrajnának éppen ezért le kell dolgoznia a lemaradását, és
2010-ig az egyik legdinamikusabban növekvő ország lehet Kína,
India és Oroszország után. Az ország gazdasági fejlődésében egy
újabb mérföldkő a Világkereskedelmi Szervezethez (WTO - World
Trade Organisation) történő jövő évi tervezett csatlakozás. A tény,
hogy 2012-ben Ukrajna rendezi a Labdarúgó Európa
bajnokságot, még jobban serkenti majd az ország növekedését.
A további kedvező gazdasági fejlődésre azonban árnyékot vet az
inflációs ráta. A szakértők 2007-ben és 2008-ban jelenleg
nagyjából 11 százalékos inflációs rátára számítanak. Az inflációt
elsősorban az emelkedő gázárak gerjesztik. Hosszabb távon a
gyengébb acélárak is hátrányosan befolyásolhatják még a
növekedést, mivel Ukrajna legfontosabb exportterméke az acél.
Mindezek ellenére az ország az erőteljes hosszú távú növekedés
irányába tart, és mostanában annyi befektetési lehetőséggel
kecsegtet, mint még soha!
A dinamikus gazdasági növekedés ígéretes a jövőre nézve, és
hatalmas lehetőségeket nyújt az ukrán részvényárfolyamok
számára. A közelgő privatizáció valószínűleg tovább gyorsítja
majd a likviditás értéktőzsdére történő beáramlását.

Befektetés – 100 százalékos részesedés
kezelési díj nélkül
A Raiffeisen Centrobank index alapú certifikátkával a befektetők
immár pozícionálni tudják magukat az ukrán értéktőzsdén az
euróban számított ukrán kereskedési index (UTX® – Ukrainian
Traded Index) alapján, valamint 100%-ban vehetnek részt a nyílt
végű befektetés révén ezen ígéretes tőkepiac fejlődésében.

Az Ukrainian Traded Index (UTX®) egy tőkésített, súlyozott
árindex, amely a PFTS értéktőzsdének a forgalom szempontjából
legaktívabb és legnagyobb mértékben kapitalizált részvényeit
tartalmazza. Az indexet a Wiener Börse AG helyi pénznemben,
hrivnyában, valamint euróban és dollárban számítja ki és teszi
közzé. A Raiffeisen Centrobank index alapú certifikát az euróban
számított indexre vonatkozik.

Jegyzési időszak: 2007. november 19-től
2007. december 3-áig, Jegyzési arány: 100:1
2007. november 19-től 2007. december 3-ig jegyezhetik a
befektetők az UTX® euró alapú certifikátét. A jegyzési árfolyamot
a fixálás napján (2007. december 4-én) határozzák meg, amely
viszont a 2007. december 4-én számított index záróárfolyamán
alapszik a 1:100-hoz vett jegyzési arány plusz 4 százalék
kibocsátási prémium figyelembevételével.
Példa: 2007. november 14-én az index 1.680,87 ponton zárt.
Feltéve, hogy ez a fixálás napján a záróárfolyam, a jegyzési ár
certifikátonként 17,48 euró lenne ((1.680,87x0,01)+4%)

A vállalkozások bemutatása
Azovstal (ISIN: UA0501431003, súlya: 21,24%)
Az Azovstal az egyik legjelentősebb ukrán vas- és acélgyártó
vállalat. A társaság Nyugat-Európa, Észak- és Közép-Amerika,
Délkelet-Ázsia és a Közel-Kelet országaiba exportál. A vas- és
acélgyártáson kívül a cég fémhulladék-feldolgozással is
foglalkozik.
Raiffeisenbank Aval (ISIN: UA1000051003, súlya: 15,05%)
A Raiffeisenbank Aval a második legnagyobb ukrán pénzintézet,
amely széles körű banki és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. 2002.
évi alapítása óta a bank 1400 fiókból álló hálózatot épített ki,
magánszemély ügyfeleinek száma 3,2 millió, vállalati ügyfeleié
pedig 200.000. A társaság részvénye közel 200 százalékot
emelkedett az elmúlt kilenc hónap során.
UkrNafta (ISIN: UA1004781001, súlya:13,86%)
Az UkrNafta egy ukrán vállalat, amely tevékenységét a nyersolaj
és földgáz kitermelésére összpontosítja. A társaság ezen kívül még
csővezetékek kiépítésére, geológiai kutatásokra, szénbányászatra
és –szállításra specializálódott.
Ukrtelekom (ISIN: UA1004311007, súlya: 13,48%)
Az Ukrtelekom egy országos szintű távközlési szolgáltató
cég, amely a vezetékes előfizetőkre specializálódott. A szélessávú
Internet-szolgáltatáson kívül a cég tevékenységi köre
magába foglalja még a rádió- és televízió hálózatok műszaki
karbantartását is. Jelenleg az Ukrtelecom mintegy 10 millió
ügyfelet szolgál ki Ukrajnában. Az ukrán kormány a társaság
tervezett privatizációját 2008-ra halasztotta.

AKB Ukrsotsbank (ISIN: UA1002231009, súlya: 9,07%)
A kijevi székhelyű AKB Ukrsotsbank egy rendkívül jól jövedelmező
bank, amely széles körű banki és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt.
Az 1990-ben alapított bank 10.500 főt meghaladó alkalmazotti
létszámú és 500-nál is több fiókból álló hálózatot épített ki.

Az UTX® euró alapú index értékének
alakulása a közelmúltban
Price
EUR
1.700
1.600

Interpipe Nyzhnodniprovsky Truboprokatny Zavod
(ISIN: UA0400081008, súlya: 7,42%)
Az Interpipe Nyzhnodniprovsky Truboprokatny Zavod a
legnagyobb acélcső-gyártó Ukrajnában, valamint az egyetlen
hazai vasúti kerékgyártó vállalat. Az olaj- és gázkitermeléshez
szükséges acélcsövek eladási volumene tavaly 9 százalékkal
növekedett. A társaság részvénye mintegy 20 százalékkal
emelkedett az elmúlt hat hónap során.
CentrEnergo (ISIN: UA1006831002, súlya: 6,05%)
A CentrEnergo Ukrajna egyik vezető áramtermelő vállalata, amely
az ukrán energiatermelés 7 százalékával és a hőerőművek terén
meglévő 20 százalékos piaci részesedésével a második
legnagyobb ukrán energiaszolgáltató. A vállalat jelenleg három
erőművet üzemeltet Ukrajnában.
DniproEnergo (ISIN: UA0800291009, súlya: 6,51%)
A DniproEnergo az üzemanyag- és energiaiparban tevékenykedő
ukrán vállalat. A cég Ukrajna legnagyobb hőelektromos energia
termelője. A társaság részvénye több mint 14 százalékkal
növekedett az elmúlt hat hónap során.
ZakhidEnergo (ISIN: UA1300591005, súlya: 5,00%)
Kibocsátási kapacitását tekintve a ZakhidEnergo az ország
második legnagyobb energiatermelő vállalata. Az energiát
leginkább szénre alapozva állítják elő, bár a földgáz rendkívül
gyors ütemben tör előre. Az elmúlt hat hónap folyamán a társaság
részvénye kis mértékben emelkedett.
Motor Sich (ISIN: UA0800541007, súlya: 2,33%)
A Motor Sich repülőgépek és helikopterek motorjait és turbináit
gyártó ukrán cég. A vállalat továbbá egy légitársaságot is
működtet charter- és menetrend szerinti járatokkal, valamint légi
áruszállítással. Az elmúlt hat hónap során a társaság részvénye
több mint 90 százalékkal növekedett.

További információért forduljon helyi Raiffeisen-fiók befektetési
tanácsadó munkatársához, keresse fel a www.rcb.at webhelyet,
vagy hívja a Raiffeisen Centrobank telefonos ügyfélszolgálatát a
+43 (1) 51520-484 telefonszámon.
Jelen grafikon az UTX® euró alapú index teljesítményét mutatja azzal a
feltételezéssel, hogy az index 2007. január 9-e óta létezik. Az UTX® euró alapú
indexet a Wiener Börse AG 2007. szeptember 14-e óta számítja és teszi közzé.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a múltbeli teljesítményekből nem lehet megbízható
következtetést levonni a jövőre vonatkoztatva.
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Jelen grafikon az UTX® euró alapú index teljesítményét mutatja azzal a feltételezéssel, hogy az index
2007. január 9-e óta létezik. Az UTX® euró alapú indexet a Wiener Börse AG 2007. szeptember 14-e
óta számítja és teszi közzé. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a múltbeli teljesítményekből nem lehet
megbízható következtetést levonni a jövőre vonatkoztatva.

Key Facts
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank AG

ISIN / WKN

AT0000A07QF5 / RCB9FQ

Jegyzési időszak

2007. nov.19-től 2007. dec. 3-ig

Jegyzési árfolyam

A fixálás napján az UTX® euró alapú
index záróárfolyama szorozva a
jegyzési arány plusz 4 százalék
kibocsátási prémiummal.

Fixálás napja

2007. december 4.

Kibocsátás napja

2007. december 5.

Lejárat

Nyílt végű

Jegyzési arány

100:1

Jegyzés helye

Bécs, Stuttgart

Árfolyam információk

RCB01 / www.rcb.at

További információ
A strukturált értékpapírok kockázatos pénzügyi eszközök, melyek
célja a különböző eszközökbe történő befektetés. Amennyiben a
diszkont certifikát mögött álló pénzügyi eszköz értéke kedvezőtlen
irányban változik, a befektető a befektetett tőke egy részét vagy
akár teljes egészét elveszítheti, ugyanúgy, mintha közvetlenül a
mögöttes eszközbe fektetett volna be.
A strukturált értékpapírok különböző tényezőktől (pl. a mögöttes
eszköz volatilitásától, a lejáratig hátralevő futamidőtől, a mögöttes
pénzügyi eszköz és a küszöbárfolyam különbségétől) függően
erősebben vagy gyengébben reagálhatnak a mögöttes pénzügyi
eszköz árának változásaira, de nem mindig mozognak egyszerre
a mögöttes termékkel.
Lejáratkor a strukturált értékpapírokért kifizetett összegek
biztonsága a kibocsátó fizetőképességétől függ.

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

A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul
szolgálnak és nem minősülnek értékpapír adásvételével
kapcsolatos befektetési tanácsadásnak. Minden termékre
vonatkoznak az alábbiak: (i) a 2007-2008-as Kibocsátási Program
2007. július 18-i kibocsátási tájékoztatója, amelyet az Osztrák
Pénzpiaci Hatóság jóváhagyott és amely ezen hatóságnál letétbe
került az Österreichische Kontrollbank AG-nél letétbe helyezett
Végleges Feltételekkel és Értékpapír Feltételekkel kapcsolatban,
valamint (ii) az Österreichische Kontrollbank AG-nél letétbe
helyezett Értékpapír Feltételek. Az említett dokumentumok a
Raiffeisen Centrobank AG honlapján tekinthetők meg. A Raiffeisen
Centrobank AG nem vállal semminemű felelősséget az itt közölt
információk helytállóságáért és hiánytalanságáért.
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