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S-BOX Dimax
Kelet-Európai
teljesítményindex
❚

Befektetések a Kelet-Európai
ingatlanpiacon

❚

Alacsony piacérzékenységi kockázat
az innovatív indexkiigazításnak
köszönhetően

❚

1,5 % alapkezelési díj

❚

Folyamatos másodlagos piac

Az ingatlanpiac
jövőjének záloga

–

Kelet-Európa

Az újfajta indexkiigazítás csökkenti a
volatilitási kockázatot

A Kelet-Európai országok többségének lökést adott a
mind politikai, mind gazdasági téren tapasztalható
kedvező, dinamikus fejlődés. Az ingatlanszektor
ennek a tendenciának kifejezetten hasznát látta.
Kelet-Európa a külföldi ingatlan-befektető társaságok
egyik legvonzóbb nemzetközi befektetési területévé
vált.

Az S-BOX® Dimax Kelet-Európai teljesítményindex
13 válogatott, kelet-európai ingatlanrészvényből áll,
melyek mindegyikét az alábbi követelményeknek
megfelelően súlyozzák:

Szakértői becslések szerint az ingatlanágazat
növekedése átlagon felülinek várható. Már számos
nyugati ingatlan-befektető társaság érzékelte, hogy a
fokozódó gazdasági növekedés előjeleként
megugrott az ingatlanok iránti kereslet.

1. Kezdetben
minden
részvényt
a
piaci
kapitalizációjának megfelelően súlyoznak, a
súlyarány azonban egyikük esetében sem
haladhatja meg a 12 %-ot.

Kelet-Európai

2. Az osztályozás érdekében meghatározzák a
részvények historikus érzékenységét, majd a
legcsekélyebb volatilitást (1. szintű volatilitás)
mutató részvények súlyarányát az 1. pont alapján
számított arány további 50 %-ával megnövelik.
Az átlagos érzékenységű részvények (2. szintű
volatilitás) súlyarányát meghagyják az 1. pontban
meghatározott értéken, míg a legérzékenyebb
(3. szintű volatilitást mutató) részvények arányát
az 1. pont alapján meghatározott mérték felére
csökkentik.

Az új, euróban denominált S-BOX® Dimax Keleteurópai teljesítményindex számítását a Stuttgarti
Értéktőzsdén végzik, 2007. február 12. óta. Az index
a nemzetközi ingatlanbefektetési alapok (angol
rövidítéssel: REIT, real estate investment trust)
teljesítményét tükrözi, beleértve az osztalékfizetést is.
A REIT-ek főleg Kelet-Európában eszközölnek
befektetést. Az e célból létrehozott vállalkozásaik
formájukat tekintve lehetnek ugyan befektetési alapok,
de nem feltétlenül azok.

3. A részvények 1. és 2. pont szerint kalkulált
súlyarányának összeadása után a végösszeg
meghaladhatja a 100 %-ot, de el is maradhat
tőle. Az Index Bizottság ezzel a 100-hoz képesti
eltérési százalékkal egy vagy több részvény
súlyarányát is kiigazíthatja. Ezt a súlyarányszámítást a negyedévenkénti kiválasztási napokon
(március, június, szeptember és december
harmadik péntekjén) mindig megismétlik, továbbá
az indexben szereplő részvények száma 20-ig
növelhető is.

Lengyelország, Magyarország, Csehország és
különösen Délkelet-Európa és Oroszország nagy
nyereséggel kecsegtető terepnek ígérkezik az
ingatlan-üzletágban.

S-BOX®
Dimax
teljesítményindex

A REIT meghatározása: a REIT olyan, a tőzsdén
jegyzett
ingatlanbefektetési
alap,
amely
Németországban
adókedvezményt
élvez.
A
vállalkozásnak, annak érdekében, hogy befektetési
alap státuszát megőrizhesse, ingatlanbefektetésre
és/vagy jelzáloghitelezésre kell összpontosítania üzleti
tevékenységét.

Ez az újdonságnak számító indexkiigazítási módszer
lehetővé teszi, hogy a csekély volatilitású,
folyamatosan növekvő teljesítményű részvények
legyenek felülreprezentálva az S-BOX® Dimax Keleteurópai indexben. A módszer segítségével optimális
kockázat/haszon arány alakítható ki.

Az index alakulása a futamidő kezdetén:
Társaság

ISIN-kód

Árjegyzés

Súlyozás, %

Atlas Estates Ltd

GB00B0WDBP88

Londoni Értéktőzsde

3,98

CA Immo International AG

ATCAIMMOINT5

Bécsi Értéktőzsde

7,59

Dawnay Day Carpathian PLC

GB00B0B66533

Londoni Értéktőzsde

4,19

VGG2803G1028

Londoni Értéktőzsde

10,42

PLDMDVL00012

Varsói Értéktőzsde

9,66

PLECHPS00019

Varsói Értéktőzsde

5,25

GB00B0QB4K42

Londoni Értéktőzsde

5,64

Globe Trade Centre SA

PLGTC0000037

Varsói Értéktőzsde

6,13

Immoeast AG

AT0000642806

Bécsi Értéktőzsde

12,13

ROIMPCACNOR0

Bukaresti Értéktőzsde

1,91

Meinl European Land

AG AT0000660659

Bécsi Értéktőzsde

18,13

Orco Property Group

LU0122624777

Euronext, Párizs

9,61

XXI Century Investments PLC

CY0009731015

Londoni Értéktőzsde

5,36

Dolphin Capital
Dom Development SA
Echo Investment SA
Equest Balkan Properties PLC

Impact SA

A Raiffeisen Centrobank új, nyílt végű index-alapú
certifikátja lehetővé teszi a befektető számára a
100 %-os, nyílt végű lejárattal történő részvételt az
S-BOX® Dimax Kelet-Európai teljesítményindex
alakításában.
Az index a Börse Stuttgart AG fejlesztése, és a valós idejű
számítást és közzétételt is a tőzsdetársaság végzi. A Börse
Stuttgart AG kizárólagos felhatalmazást adott a kibocsátónak az index használatára a pénzügyi termékhez
kapcsolódóan.

Főbb adatok
Kibocsátó:

Raiffeisen Centrobank

ISIN / WKN kód:

AT0000A04KP4 / RCB7TS

Kezdő nap:

2007. február 12.

Jegyzési arány:

1:1

Tőzsdei kereskedés:

Stuttgart

Árjegyzés:

AT0000A04KP4=CENT

További információk
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 2006-2007-as Kibocsátási Program
2006. július 21-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.

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.

