ČSOB Invest Garant - Komodity
Upisovacie obdobie od 4.10.2007 do 31.10.2007

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste cien vybraných kovov a ropy!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
1.12.2007
31.5.2012
4.10.2007 – 31.10.2007

Poistná ochrana zdarma
až do výšky 5 000 EUR

V poradí 11. emisia naviazaná na zaistený fond KBC EquiSelect Commodities 2 Vám zabezpečí:
•
•

125% spoluúčasť na náraste hodnoty komoditného indexu
100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti *

* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

Podkladové aktívum:
Tvorí komoditný index Commodity_Oct2007 Index počítaný Tijd Beursmedia, ktorý sleduje vývoj ropy a týchto
vybraných kovov: hliník, meď, zinok, nikel a olovo.
Komodity sú v súčasnosti v centre pozornosti, nakoľko je o ne
veľký záujem najmä zo strany veľkých ekonomík ako sú USA, Čína,
India a Japonsko. Vysoký dopyt je podporovaný aj nedostatkom
ťažobných a spracovateľských kapacít.
Ropa je dnes najdôležitejším palivovým zdrojom na svete.
Využíva sa nielen v doprave, ale aj pri výrobe tepla a elektrickej
energie. Na jej dodávkach je závislá väčšina krajín sveta.
Nikel sa používa na výrobu niklových ocelí, odolných proti korózii.
Najznámejšia je nehrdzavejúca oceľ, z ktorej sa vyrábajú chirurgické
nástroje.
Meď sa najviac používa v stavebníctve, elektrotechnickom
priemysle a pri výrobe dopravných prostriedkov.
Hliník je využívaný v hutníckom priemysle pri výrobe zliatin s
nízkou hmotnosťou. Tie sa používajú pri výrobe dopravných
prostriedkov a ľahkých konštrukcií, v elektrotechnickom
priemysle a v stavebníctve.
Zinok je dôležitou súčasťou mosadzí a používa sa aj na
pozinkovanie plechu a drôtu na laná.
Olovo má využitie pri výrobe batérií, munície a kovových
výrobkov, ale aj v oblasti výpočtovej techniky, diagnostických
zariadení, optiky a pod.

Zloženie komoditného indexu
surová ropa
17%

hliník
15%

olovo
15%

meď
19%

nikel
15%

zinok
19%

Vzhľadom na nízky počet zložiek indexu, vývoj jedného komponentu indexu môže mať výrazný dopad na vývoj
celého indexu a následne aj na výšku možného výnosu zaisteného fondu.
Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 11. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov
ISIN

KBC EquiSelect Commodities 2
BE0947546504

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

31.5.2012
komoditný index

Denominácia

EUR

Spoluúčasť (Participácia)

125%

Pri splatnosti

výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

uzatváracia hodnota indexu dňa 6. novembra 2007

Konečná hodnota
podkladového aktíva

uzatváracia hodnota indexu v posledný oceňovací deň v mesiaci apríl 2012

Investičná politika

Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od:
a) vývoja cien komodít v sledovanom indexe
b) spoluúčasti (participácie) na raste sledovaného indexu

Pre orientáciu uvádzame tabuľku s možnými scenármi vývoja sledovaného indexu:
Možné scenáre
Scenár 1
Scenár 2
Scenár 3

Počiatočná
hodnota indexu
100
100
100

Konečná
hodnota indexu
160
135
90

Výkonnosť indexu
(participácia x výkonnosť)
125% x 60% = 75%
125% x 35% = 43,75%
125% x 0% = 0%

Konečná hodnota
podielu
1750 EUR
1438 EUR
1000 EUR

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

