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Raiffeisen Centrobank certifikátok

MEZŐGAZDASÁGI
árucikkek
❚

Két új árupiaci kosár

❚

Bioenergia és élelmiszer Indexkosár

❚

Egyszerű és átlátható piaci részvétel

❚

Nincs alapkezelési díj

Az árupiaci befektetések népszerűsége
növekszik
Az elmúlt évtizedekben az energiahordozók közül az olaj,
a nemesfémek közül pedig az arany és az ezüst különösen
népszerű volt a befektetők körében. Más termékek, mint az
ipari fémek vagy a mezőgazdasági termény csak nemrég
léptek elő gyakori szalagcímmé, és közülük néhány
meglehetősen jól teljesített. Érthető tehát, hogy számos
magánbefektetőben is megfogalmazódott az igény, hogy
ezen az ígéretes területen eszközöljön befektetést.

Az árucikkek áttekintése
Energiahordozók
- Brent nyersolaj
- Szén
- Földgáz
Nemesfémek
- Arany
- Ezüst
- Platina
- Palládium
Ipari fémek
- Alumínium
- Réz
- Nikkel
- Cink
- Ólom
Mezőgazdasági termények
- Cukor
- Kávé
- Kakaó
- Kukorica
- Búza
- Szójabab
Állattartás
- Élő marha
- Vágómarha
- Vágósertés
Mivel az árupiaci termékek tényleges beszerzése bonyolult
művelet, a közvetlen befektetés meglehetősen nehézkes.

A magánbefektetők számára a raktározási és szállítási
költségek már önmagukban is meddővé teszik a
vállalkozást. A certifikátok azonban egy olyan
komplikációmentes, alacsony árú instrumentumot
kínálnak számukra, amellyel a befektetők oly módon
válhatnak az árupiac szereplőivé, hogy a határidős
ügyletekkel közvetlenül kellene foglalkozniuk.

A mezőgazdasági termények feltörőben
A mezőgazdasági termények a mindennapi, természetes
és létfontosságú cikkek közé tartoznak. A nemzetközi
pénzpiacokon mostanság eddig soha nem látott mértékű
népszerűségnek örvendenek és a szó szoros értelmében
„étvágygerjesztőnek” számítanak. A 2007-es év
győzteseiként tartották számon őket, kifejezetten árverseny
folyt értük a tőzsdei parketten, olyan meggyőző hatást
gyakorolt a bennük rejlő lehetőség a befektetőkre.
A mezőgazdasági termények nemcsak létfontosságú
tápanyagot szolgáltatnak számunkra, hanem bio
üzemanyag formájában egyre inkább energiaforrásként is
szolgálnak. A világ népessége folyamatosan gyarapodik,
ez pedig – az életszínvonal jelentős növekedésével
párosulva – aránytalanul magas keresletet gerjeszt a
mezőgazdasági termények iránt.

Kereslet-kínálati kilátások – Mi áll a
mezőgazdasági termények iránti élénk
kereslet mögött?
A mezőgazdasági termények iránti folyamatos kereslet
következtében a termelőkre erős nyomás nehezedik, hogy
lépést tartsanak a kereslet ütemével. Az éghajlatváltozás
okozta természeti katasztrófák, számottevően megnehezítik az ellátást. A kedvezőtlen időjárás – például
Európában a szárazság, az Amerikai Egyesült
Államokban és Kínában a hirtelen, erős lehűlés – súlyosan
veszélyeztetik a termést, és gyorsan kiapasztják a
készleteket. Emellett a szerves üzemanyagokról a bio
üzemanyagokra való fokozatos átállás a jövőben
jelentősen megélénkíti a keresletet a mezőgazdasági
termények iránt. Szakértői becslések szerint 2017-re a bio
üzemanyag felhasználás csupán az Amerikai Egyesült
Államokat tekintve megötszöröződik.

A tavalyi évben Dél-Kínában a tél korai beköszönte
jelentős termésveszteséget okozott a szójababnál és a
cukornál. A cukortermés több mint fele áldozatul esett a
havazásnak.
A fő búzatermesztőnek számító Ausztráliában és
Kanadában, valamint Közép- és Kelet-Európában a
szeszélyes időjárás komoly terméskiesést okozott 2007ben. Az Amerikai Egyesült Államok ugyan megoldotta a
helyzetet exportintervenció révén, ezzel azonban tovább
csökkentette
az
amúgy
is
szűkös
amerikai
raktárkészleteket. Becslések szerint a folytatódó brazíliai
aszály súlyos kárt fog okozni a kávétermésben, miáltal
apadnak a tartalékok. Indonéziát, a világ egyik
legfontosabb kakaótermesztőjét, a csapadékhiány
fenyegeti hatalmas veszteségekkel.
Figyelembe véve, hogy a fő termelők készletei világszerte
egyre inkább fogyatkoznak, elkerülhetetlenné válik a
megművelt területek növelése.
A szakértők – az uralkodó tendenciákat figyelembe véve –
a mezőgazdasági termények árának további emelkedését
várják, sokuknál még azzal is számolnak, hogy ez évben
eléri a mindenkori csúcsot.

Optimalizálja portfólióját mezőgazdasági
terményekkel
Az árucikkek teljesítménye csak kismértékben korrelál az
olyan hagyományos befektetési formákkal, mint amilyen a
részvény és a kötvény. Az árucikkekbe eszközölt befektetés
ráadásul kivédi az inflációt, lévén, hogy a növekvő infláció
általában együtt jár a termékek árának emelkedésével is.
Ezért az árucikkeknek minden kellően diverzifikált
portfólióban helyük van, mivel számottevően csökkentik a
befektetői kockázatot, és lényegesen növelik a
nyereségességi kilátásokat.

Élelmiszer indexkosár és Bioenergia
indexkosár
A befektetők a Raiffeisen Centrobank új certifikátjával
dupla lehetőséget kapnak arra, hogy diverzifikált és
lejárati korlátoktól mentes tőkebefektetést eszközöljenek a

mezőgazdasági termények virágzó piacán, és ezáltal
haszonra tegyenek szert az ezen árucikkek iránti állandó
keresletből. Választhatják a kukoricát, búzát, cukrot és
repcét magában foglaló Bioenergia indexkosarat, illetve
a cukrot, búzát, szójababot, kávét és kakaót tartalmazó
Élelmiszer indexkosarat. Tehát a befektetők két könnyen
átlátható és költséghatékony tőzsdetermék között
válogathatnak, amelyek segítségével részesülhetnek ezen
ígéretes befektetési szegmens teljesítményéből.

Az árucikkek bemutatása
Bioenergia indexkosár
A növekvő nyersolajárak a mezőgazdasági terményekből
előállított
etanolt
egyre
vonzóbb
alternatív
energiaforrássá teszik. Feltételezhető, hogy ennek a
helyettesítőnek a jelentősége a jövőben fokozódik, ami
felhajtó hatást fog gyakorolni a tőzsdei árucikkek árára.
Kukorica (induló súly: 25%)
Kukoricát világszerte számos országban termesztenek és
az egyik legfontosabb alapvető élelmiszernek tekintik. A
világon évente 600 millió tonnát meghaladó
mennyiségben termelnek kukoricát. Az Amerikai Egyesült
Államokban és Európában ez a termény főleg
takarmányként hasznosul az állattartásban, valamint
lényegében élelmiszeripari alapanyagként szolgál.
Kukoricát használnak margarin, szószok és üdítőitalédesítőszerek előállításához is. A maga 40%-ot
meghaladó piaci részesedésével az USA nemcsak a világ
legnagyobb kukoricatermelője, hanem a legnagyobb
fogyasztója is, bár Kína, Európa és Brazília egyaránt
szorosan követi. Ráadásul, a bio üzemanyagok iránti
fokozódó kereslet hatására – a környezetbarát
üzemanyagok előállítására alkalmas egyik nyersanyag
lévén – egyre fontosabb bio etanol alapanyaggá válik. A
CBOT® kukorica határidős kereskedést bushelre (1 bushel
(véka) kb. 36.2 liter, de tőzsdei termékenként változó
szabvány) vonatkozó, dollárcentben jegyzett árakon, a
világ legnagyobb árutőzsdéjén, a Chicago Board of
Trade-en (CBOT) folytatják, ahol a minimális kötésegység
5000 bushel.

Búza (induló súly: 25%)
A búza – a kukorica nyomdokain haladva – a világon
legelterjedtebben termesztett gabonaféle. Fő termelői
Kína, India, az Amerikai Egyesült Államok és
Oroszország. A búza számos alapvető élelmiszer
összetevőjéül szolgál. A búza vezető szerepet játszik az
állati takarmányok között is. A feltörekvő piacok
társadalmainál megmutatkozó fokozódó jólét az
életvitelben is változásokat okoz, ami emelkedő
húsfogyasztásban nyilvánul meg. A CBOT® búza
határidős kereskedést bushelre vonatkozó, dollárcentben
jegyzett árakon, a Chicago Board of Trade-en folytatják,
ahol a minimális kötésegység 5000 bushel. A
bushelenkénti ár az év eleje óta folyamatosan nőtt, és
rekordmagasságot ért el a búzatőzsdén. Szakértők
véleménye szerint a kanadai és USA-beli tartalékkészletek
60 év óta nem apadtak ilyen mélységekre.
Cukor (induló súly: 25%)
A cukrot a trópusokon cukornádból, a mérsékelt égövön
cukorrépából állítják elő. A cukor – legyen az kristály-,
kocka- vagy porcukor – közismert háztartási cikk.
Alternatív energiaforrásként azonban ugyancsak jelentős
szerepet játszik. A világ cukortermelésének több mint
16%-át adó Brazília, a cukorsüveg országa, a legnagyobb
cukor-előállító és exportőr. Őt követi India, Kína és az
Amerikai Egyesült Államok. A határidős cukorkereskedést
a mezőgazdasági termények globális piacának számító
tőzsdén, a New York Board of Trade®-en (NYBOT®)
folytatják. A jegyzés 1 fontra vonatkoztatva, dollárcentben
folyik, a határidős „Sugar No.11” minimális kötésegysége
112.000 font (kb. 50.400 kg).
Repce (induló súly: 25%)
A repce az olajos magvak közül kétségkívül az egyik
legfontosabb a világon. Főleg az Amerikai Egyesült
Államokban és Kanadában termesztik, de Európában is
egyre nő a termőterülete. Mindazonáltal az európai
országok termelése messze elmarad a kereslettől, ezért
rendszeres amerikai importra van szükség. A repcéből
étolajat, étkezési és főzőmargarint állítanak elő, és a
vegyipar is használja, amely kezeletlen repceolajból gyárt
bio dízelt. A határidős repcekereskedést a francia

határidős árutőzsdén, a párizsi EURONEXT-en folytatják,
a legkisebb kötésegység 50 metrikus tonna, az árakat
euróban jegyzik.
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Élelmiszer indexkosár
A világszerte tapasztalható szűkös élelmiszerkínálat
próbatétel elé állítja az emberiséget, hogy a növekvő
keresletet figyelembe véve gyökeresen átalakítsa az
elosztást. A klímaváltozás miatt bekövetkező természeti
katasztrófák jelentősen sújtják a növénytermesztést és az
élelmiszerek előállítását.
Búza (induló súly: 20%)
Lásd a Bioenergia indexkosarat.
Cukor (induló súly: 20%)
Lásd a Bioenergia indexkosarat.
Szójabab (induló súly: 20%)
A

szójababot

már

évezredek

óta

termesztik

haszonnövényként. Ez a pillangós növény – magas
fehérje- és telítetlen zsírsav-tartalmának köszönhetően –
széles körben elterjedt, értékes élelmiszernek számít. A
szóját tofu (szójababtúró), mizó (erjesztett szójababkrém)
és szójatej formájában, valamint húspótlóként fogyasztják,
de állati takarmányként is hasznosítják és az iparban
is számos helyen alkalmazzák. A legnagyobb szójaexportőrök az Amerikai Egyesült Államok, Brazília,
Argentína és Kína. A világ növényi olaj termelésének több
mint 60%-át a szója szolgáltatja. A CBOT® szója

határidős kereskedést a Chicago Board of Trade-en
folytatják. A minimális kötésegység 5000 véka, a
kereskedést vékára vonatkozó, dollárcentben jegyzett
árakon bonyolítják le.

Főbb adatok

Kakaó (induló súly: 20%)
A kakaót az örökzöld kakaófa gyümölcséből állítják elő,
amely csak a trópusi esőerdőkben terem. Termesztői
többnyire a fejlődő és a feltörekvő országok közül
kerülnek ki, mint például Elefántcsontpart, Indonézia,
Nigéria, Ghána, Malajzia, valamint Brazília. A kakaó
ezen országok egyik legfontosabb kiviteli cikke. A
kakaóbabból, gondos feldolgozással állítják elő a
kakaóvajat, ami a csokoládégyártás legfőbb alapanyaga.
A fő kakaó importőrök közé tartozik az Amerikai Egyesült
Államok, Németország és Hollandia. A Nyugat-Afrikában
ismételten kiújuló politikai zavargások gyakorta okoznak
fennakadást a kakaótermesztésben és -exportban.
Természetesen ez az árra is hatást gyakorol. A határidős
kakaókereskedés minimális kötésegysége 10 metrikus
tonna, a jegyzés USA-dollárban folyik.
Kávé (induló súly: 20%)
A víz után a kávé a világszerte leggyakrabban
fogyasztott ital. A Coffea kávécserjét jórészt a
trópusokon, az Egyenlítő környékén, 11 millió acre-re (kb.
44,5 millió km2) kiterjedő összterületen termesztik. Fő
termőterületei megtalálhatók Dél-Amerikában, Afrikában,
Észak- és Közép-Amerikában, valamint Ázsiában. Azon
országokban, ahol termesztik, a nyersolaj után a
legfontosabb kiviteli cikknek számít, és a gazdaságra
gyakorolt hatása miatt, meghatározó terméknek minősül.
A világ teljes kávétermése jelenleg 100 milló zsákra
tehető, zsákonként 60 kg-os súllyal. A kávétermesztés
munka- és időigényes, ráadásul a minőségi termék
előállítása és a fogyasztókhoz történő eljuttatása
meglehetősen költségintenzív. A babkávé-cserje két
legismertebb fajtája az alacsonyabb koffeintartalmú
arabica és magasabb koffeintartalmú robusta. A kávé
tőzsdei kereskedelme az Interkontinentális Tőzsdén
(Intercontinental Exchange, ICE) folyik, egy fontra
vonatkozó, USA-dollárban jegyzett árakon. A minimális
kötésegység 37.500 font, ez mintegy 250 zsák
(kb. 1,5 tonna) kávénak felel meg.
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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.

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 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-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.

Your Contacts at Raiffeisen Centrobank AG
A-1015 Wien, Tegetthoffstrasse 1
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Telephone: +43 1/51520-407
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