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SOFT
COMMODITY

Winner 3
❚

Kukorica, szójabab és búza

❚

Belépés a mezőgazdasági áruk élénk piacára

❚

Optimális lehetőség portfoliója
diverzifikálására

❚

100 %-os tőkegarancia, 90 %-os részesedés,
100 %-os árfolyam-kockázati fedezet

❚

Nincs alapkezelési díj

Mezőgazdasági árucikkek – izgalmas új
eszközkategória
A kukorica, a szójabab és búza – azaz a mezőgazdasági vagy „puha”
árucikkek – iránt korábban soha nem látott érdeklődés tapasztalható a
nemzetközi pénzügyi piacokon: a szó szoros értelmében „étvágygerjesztők”. Az elmúlt néhány évben különösen az olaj és számos nemesfém
imponáló árnövekedéssel hívta fel magára a figyelmet. Az áremelkedés
oka az Indiában és a Kínában jelentkező óriási kereslet és a gyengélkedő
dollár. A mezőgazdasági árucikkek eleddig nem követték ezt a rendkívüli
trendet ilyen mértékben – azonban sokat mesélhetnénk a „puha” árucikkek
hasonló sikertörténetéről.

Az árupiaci fellendülés oka
Az éghajlatváltozás következményeként jelentkező természeti katasztrófák,
amelyeket Európában aszály követett, illetve az Egyesült Államokban
tapasztalt rendkívül hideghullámok súlyos veszélyt jelentenek a mezőgazdasági terményekre, ami elkerülhetetlen áremelkedéshez vezet. Emellett a
szénről és szénhidrogénekről a bioüzemanyagokra való fokozatos átállás
a jövőben jelentősen megélénkíti a mezőgazdasági termények iránti keresletet. Szakértői becslések szerint 2017-re a bioüzemanyag-felhasználás
egyedül az Amerikai Egyesült Államokban megötszöröződik.
A „soft” árucikkek iránti folyamatosan növekvő kereslet oka sokféle: ilyen,
többek között, a mezőgazdasági árucikkek (még) viszonylag alacsony ára,
a világ népességének növekedése, a folytatódó iparosítás, a globális urbanizáció és – mindenek fölött – a feltörekvő piacok csillapíthatatlan áruéhsége. A legtöbb szakértő egyetért, hogy, a javak szűkössége miatt, a puha
árucikkek igazi nagy fellendülése még csak most kezdődik.

Tegye optimálissá portfolióját mezőgazdasági
árucikkekkel
Az árucikkek teljesítménye csak kevéssé hasonlítható össze a hagyományos befektetési kategóriákéval, például a részvényekével és a kötvényekével,
ezen kívül az árucikkekbe történő befektetés védelmet nyújt az inflációval
szemben, mivel az emelkedő infláció miatt az árucikkek ára is emelkedik.
Következésképpen, minden jól diverzifikált portfóliónak tartalmaznia kell
árucikkeket, mivel jelentősen csökkenti a befektető kockázatát, és számottevően javítja a jövedelmezőségi kilátásokat. Az árucikkek fizikai beszerzésének bonyolultsága és jelentős költségei miatt a velük való kereskedés
rendkívül összetett feladat, az esetek többségében a magánbefektetőknek
nem is kifizetődő. A Soft Commodity Winner 3-mal viszont a befektetőnek
egyszerű, alacsony árú befektetési eszköz áll rendelkezésére, amelynek
segítségével oly módon részesülhet a mezőgazdasági áruk teljesítményéből, hogy neki magának kellene közvetlenül határidős tőzsdén kereskednie.

100 %-os tőkegarancia, 90 %-os részesedés
A Raiffeisen Centrobank Soft Commodity Winner 3 termékével a befektető
induláskor minden mezőgazdasági termékbe (kukoricába, szójababba és
búzába) 1/3 súllyal fektet; ezenkívül a 100%-os tőkegarancia nyújtotta
maximális biztonságot élvezi. A viszonylag rövid és belátható ötéves futamidő miatt a befektetett tőkét nem kell túlságosan hosszú ideig lekötni. Ezen
kívül a Soft Commodity Winner 3 árfolyamkockázata elleni védelem 100%os. Ez azt jelenti, hogy az EUR/USD-árfolyam ingadozása nem befolyásolja a certifikát teljesítményét.

Az új Soft Commodity Winner 3 segítségével a befektető a mezőgazdasági áruk élénk piaca nyújtotta előnyökből a 100 %-os tőkegarancia biztonsága mellett részesedik. Az évi megfigyelési napokon rögzített mezőgazdasági termékek árából kalkulált számtani átlagnak a 90 %-a kerül a futamidő végén kifizetésre. Ha az elszámolási ár alacsonyabb az induló összegnél, a tőkegarancia lép életbe és automatikusan a tőke 100 %-át fizetjük ki visszavásárláskor. A befektetés 100 %-ban tőkegarantált, azaz a
lejáratot megelőző áringadozás ellenére lejáratkor a befektető mindig a
tőkeösszeg 100 %-át kapja.

Az árucikkek részletes ismertetése
Kukorica
A kukorica, amelyet világszerte számos országban termesztenek, az egyik
legfontosabb alapvető élelmiszer lett. Takarmányként hasznosul az állattartásban. Élelmiszeripari alapanyagként szolgál. Kukoricát használnak margarin,
szószok
és
üdítőital-édesítőszerek
előállításához
is.
Üzemanyaggyártásra alkalmas természetes erőforrásként egyre fontosabb
szerepet kap a bioetanol-előállításban.
CBOT® határidős kukoricakereskedést a Chicago Board of Trade-en
(CBOT), a világ legnagyobb árutőzsdéjén folytatnak. A kontraktus, amelyben az alkalmazott mértékegység dollárcent és véka, 5000 vékára utal.
Szójabab
A szójababot már évezredek óta termesztik haszonnövényként. Protein- és
olajtartalmának köszönhetően értékes terménynek számít. A szójából készült termékek a tofu, a mizó és a szójatej. Állati takarmányként is és ipari
célokra, például bioetanol-előállításban is, hasznosítják.
Mivel számos területen alkalmazzák, folyamatosan nő a szójabab iránti
kereslet. CBOT® határidős szójakereskedést a Chicago Board of Trade-en
folytatnak. A kontraktus, amelyben az alkalmazott kötésegység a vékánkénti dollárcent, 5000 vékára utal.
Búza
A kukorica mellett a búza a világon legelterjedtebben termesztett gabonaféle. Fő termelői Kína, India, az Amerikai Egyesült Államok és
Oroszország. A búza számos alapvető élelmiszer összetevőjéül szolgál és
vezető szerepet játszik az állati takarmányok között is. Szakértők a gabonaárak emelkedését jelzik, mivel a feltörekvő országokban tapasztalható
fokozódó jólét nagyobb húsfogyasztásban nyilvánul meg.
CBOT® határidős gabonakereskedést a Chicago Board of Trade-en folytatnak. A kontraktus, amelyben az alkalmazott kötésegység a vékánkénti
dollárcent, 5000 vékára utal.

Mezőgazdasági termékek árának alakulása

Főbb adatok

Kérjük vegye figyelembe, hogy a múltbeli teljesítményből nem vonható le következtetés a jövőbeli
teljesítmény alakulására.

Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank AG

ISIN-kód

AT0000A0A1R6

Kibocsátás ajánlat

Folyamatos kibocsátás

Kibocsátási ár

100 % + 3 % kibocsátási felár

Címletezés

1 000 euró névértékben

Jegyzési időszak

2008.07.31. – 2008.08.20.

Fixálás időpontja

2008. augusztus 22.

Lejárat

22.08.2008 - 28.08.2013

Részesedési arány

90 %

Felülvizsgálati napok

évente, 2009.08.24., 2010.08.23.,
2011.08.22., 2012.08.22.,
2013.08.22.

Visszaváltás

a tőke 100%-ának garantált
visszaváltása és az árutőzsdei
termékek pozitív átlagos

KUKORICA

Price
USc
Bsh
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SZÓJABAB

Price
USc
Bsh
1500
1400

növekményéből 90 %-os részesedés

1300
1200
1100
1000

Tőzsdei kereskedés

Bécs, Stuttgárt

Árjegyző

RCB01 / www.rcb.at
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További információk

700

A futamidő folyamán a certifikátok piaci árfolyama árfolyamingadozások követ-

600

keztében a kibocsátási ár 100 %-a alá eshet. A névérték 100 %-ára vonatkozó
tőkegarancia kizárólag a lejárati napra érvényes.
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A certifikát piaci árfolyama nem szükségképpen alakul azonosan a mögöttes
index piaci árfolyamával a futamidő során.

BÚZA

Price
USc
Bsh

A futamidő során a certifikátok piaci árfolyamát különböző tényezők befolyá-

1100

solhatják, mint például a volatilitás, a kuponkamat és a lejáratig hátralevő futa-

1000
900

midő. Az árutőzsdei termékeken alapuló certifikátok értékét befolyásolja a határidős piacon jövőbeni leszállításra kereskedett mezőgazdasági termékek árának
változása (a határidős árfolyam-görbe) is.

800
700

A certifikátok lejáratkori visszaváltása vagy visszafizetése a kibocsátó fizetőképességétől is függ.
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A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és

400

nem minősülnek értékpapír adásvételével kapcsolatos befektetési tanácsadás-

J
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nak. Minden termékre (i) a 2008-2009-es Kibocsátási Program 2008. július 21i 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

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.

Raiffeisen Centrobank AG kifejezetten elhárít minden felelősséget az itt közölt
információk helyességét és teljességét illetően. A fordításért felelős: Raiffeisen
Bank Zrt.
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