Raiffeisen Centrobank Certificates

OIL BONUSCertificate

❚

Használja ki a „fekete arany” kínálta
lehetőségeket

❚

Vonzó hozambónusz kényelmes
kockázati tartalékkal

❚

Bónusz szintje: 124%, küszöbérték
szintje: 60%

❚

Folyamatos másodpiac

❚

Nincs alapkezelési díj

A világ legfontosabb nyersanyaga
A Brent Crude Oil (Brent Nyersolaj) Európa legfontosabb
kereskedett olajterméke. A nyersolaj árának alakulását a
világgazdaság egyik legfontosabb mutatójának tekintik, az
ár alakulása kiemelkedő fontossággal bír a nemzetközi
árupiacokon. A fő olajkitermelők közé tartozik Szaúd-Arábia,
Oroszország, az USA és Irán. A Brent Crude Oillal a London
Intercontinental Exchange-en (Londoni Interkontinentális Tőzsde,
ICE) kereskednek. Az árak jegyzése dollár/hordó formájában
történik (1 hordó = 158.9872 liter) és a bónusz certifikát
számára a legközelebbi hónap határidős ára (Front Month
Future) szolgál mögöttes termékként.

Az olaj árát már most magasan jegyzik –
van-e lehetőség még magasabb szintekre?
Kína és India jelentős mértékben megnövelte az olaj iránti
igényét, emellett pedig nem csökken a nyugati iparosodott országok által támasztott kereslet sem, melynek eredményeképpen
az olaj ára az elmúlt években meredeken emelkedett. Amellett,
hogy az olajtartalékok egyre szűkösebbé válnak (a nyolcvanas
évektől kezdve az éves kitermelés volumene meghaladja az
újonnan felfedezett mezők volumenét), elsősorban az egyes
jelentős olajkitermelő országokban tapasztalható politikai
helyzet nyomja rá a bélyegét az olajárak trendjére.
Fundamentális oldalról tekintve számos érv szól az olajárak
további emelkedése mellett. Mind az elégtelen finomítási
kapacitások (mely különösen az USA-ban jellemző) nyomán
egyre szűkösebbé váló olajtartalékok, mind pedig a feltörekvő
piacok gazdaságának dinamikus növekedése és prosperitásuk
fokozódása árfelhajtó tényező a nyersolaj piacán. A szakértők
úgy becsülik, hogy az olaj árának jelenlegi emelkedése csupán
előzetese egy további emelkedési hullámnak.
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Bónusz és kockázati tartalék – az Ön haszna
az olajpiacon!
Feltételes tőkegaranciája okán a Raiffeisen Centrobank új
OIL Bonus Certificate megfelelő befektetési eszköz lehet mindazon
befektetők számára, akik a közvetlen olajpiaci befektetés
kockázatánál alacsonyabb kockázati szint mellett szeretnének
átlagon felüli hozamot elérni még oldalirányú piaci mozgás esetében is.
Lejáratkor a befektetők minimum az indulási érték 124%-át kapják
vissza, feltéve, hogy a kapcsolódó határidős Brent Crude Oil
árfolyama a befektetés időtartama során egyszer sem érte el vagy
törte át a 60%-os küszöbértéket. Tehát ha az olaj ára egyszer sem
érte el, vagy törte át az induló ár szintjének 60%-os küszöbértékét,
úgy lejáratkor a visszaváltás vagy az indulási érték 124%-án
történik, vagy egy ennél is magasabb szinten. A bónusz szintet
tekintve ez azt jelenti, hogy a befektetők 100%-ban részesülnek
az olaj piaci árának alakulásából, tehát a profitlehetőség
nincs korlátozva. Abban az esetben azonban, ha a 60%-os
küszöbértéket eléri vagy áttöri az ár, a bónusz intézménye
érvényét veszti, a feltételes tőkegarancia megszűnik és a bónusz
certifikát átalakul egy befektetési certifikáttá. Ebben az esetben
a befektetők lejáratkor a határidős Brent Crude Oil árának
megfelelő kifizetésben részesülnek. A küszöbérték elérésének
meghatározásakor a megfigyelési időszak során (2007. augusztus
25. – 2010. szeptember 24.) a határidős Brent Crude Oil napi
záróára az irányadó.
Az OIL Bonus Certificate 100%-ban fedezett a devizakockázatokkal
szemben, tehát az EUR/USD árfolyamának alakulása nem
befolyásolja az értékpapír teljesítményét.

Főbb jellemzők
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

Kibocsátás típusa

Folyamatos kibocsátás

ISIN / WKN kód

AT0000A063A0 / RCB72Z

Jegyzési időszak

2007. augusztus 1. – 2007. augusztus 23.

Kibocsátási ár

103 euro

Futamidő

2007. augusztus 29. – 2010. szeptember 29.

Fixing napja

2007. augusztus 24.
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További információkért kérjük, forduljon a helyi bankfióki referenséhez,
vagy kattintson az Interneten a www.rcb.at oldalra, illetve hívja fel a
Raiffeisen Centrobank termékvonalát a +43 (1) 515 20-484 számon.
A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és nem minősülnek értékpapír
adásvételével kapcsolatos befektetési tanácsadásnak. Minden termékre a (i) 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-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.

Küszöbérték szintje 60%
Visszaváltás

Amennyiben a Brent Crude Oil ára egyszer
sem éri el, vagy töri át az induló ár 60%-át,
úgy lejáratkor 124%, vagy az ezt
meghaladó Brent Crude Oil értéke kerül
kifizetésre.

Tőzsdei kereskedés Bécs, Stuttgart
Árinformáció
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