
EUROZÓNA BANKSZEKTORA - FORINT

* az EURO STOXX® Banks Index záró értékével kapcsolatban 2017. július 7-én 136,25-ön; Forrás: Reuters (.SX7E)   
Az EURO STOXX® a STOXX Ltd. bejegyzett védjegye.

 ▪ Alaptermék: EURO STOXX® Banks Index

 ▪ 133%-os kifizetési lehetőség

 ▪ Az árfolyamkorlát az EURO STOXX®  Banks Index 
50%-án van megállapítva, melynek jelenlegi értéke: 68,125*

 ▪ Piaci kockázat, kibocsátói kockázat

 ▪ További lehetőségek és kockázatok a következő oldalakon

 ▪ 5 éves lejárat
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a Raiffeisen Centrobank AG   Eurozóna Bankszektora

FŐBB ADATOK
Kibocsátó: Raiffeisen Centrobank AG

Kibocsátás: folyamatos

ISIN kód: AT0000A1X8W3

Kibocsátási árfolyam: 100% 

 plusz 1,5% kibocsátási díj   
 a jegyzési időszakon belül

Névérték: 10 000 HUF

Jegyzési időszak: 
 2017. júl. 26.  –  aug. 25.

Induló érték rögzítésének napja:  

2017. aug. 28. 

Kibocsátás napja: 2017. aug. 29.

Záró érték rögzítésének napja:  

 2022. aug. 25.

Lejárat: 2022. aug. 29.

Induló érték: az alaptermék záróára 

 az induló érték rögzítésének napján

Árfolyamkorlát: az index induló  

 értékének az 50%-a

Megfigyelés: folyamatos

Megfigyelési időszak:  

 2017. aug. 29.  –  2022. aug. 25.

Bónusz szint = felső korlát 
 az induló érték 133%-a

Kifizetés: Feltéve, hogy az  

EURO STOXX® Banks Index egyszer sem 

csökken induló értékének 50%-ára, vagy az 

alá a megfigyelési időszak alatt, 10 000 HUF 

névérték után 13 300 HUF bónusz kifizetésére 

kerül majd sor. A kifizetés a Raiffeisen 

Centrobank fizetőképességétől függ. 

Kereskedési hely: Bécs, Frankfurt, Stuttgart

Árfolyam: www.rcb.at

 

* A Raiffeisen Centrobank AG  

a Raiffeisen Bank International AG kizárólagos 

tulajdonában levő leányvállalata – RBI 

minősítése:  

www.rbinternational.com/ir/ratings

1 A Raiffeisen Centrobank AG fenntartja a jogot, hogy a jegyzési 
időszakot korábban lezárja vagy meghosszabbítsa.

A Raiffeisen Centrobank Eurozóna Bankszektora certifikátját választó befektetők 33%-os 
bónusz hozamot kapnak a futamidő végén (2022. augusztus), ha az EURO STOXX® Banks Index 
a megfigyelési időszak alatt egy alkalommal sem csökken induló értékének 50%-ára vagy az alá, 
az árfolyamkorlát megsértése esetén azonban a befektető teljes egészében ki van téve a piaci 
kockázatnak.

BÓNUSZ HOZAM BIZTONSÁGI MECHANIZMUSSAL

A globális gazdasági és pénzügyi válság kezdete óta aligha állt ágazat a bankszektorhoz hasonló 
nyomás alatt. A recesszióval kapcsolatos félelmek a hitelezési veszteségre képzett tartalékok 
növekedéséhez vezettek, miközben a csökkenő kamatok miatt az európai pénzintézetek alacsonyabb 
marzsot alkalmaztak. Szigorúbb hatósági követelmények, mindenek felett a Bázel III több kiadást és 
szigorúbb tőkekövetelményeket jelentettek a hitelintézetek számára. Ezek a követelmények ugyanakkor 
hozzájárultak az európai bankrendszer alapjainak megszilárdításához. A közelmúltban kedvező 
növekedési előrejelzések és az eurózóna enyhén növekvő kamatlábakkal kapcsolatos kilátásai 
visszaállították a bankszektorba vetett befektetői bizalmat.

A Raiffeisen Centrobank által kibocsátott Eurozóna Bankszektora certifikát, melynek alapterméke az 
EURO STOXX Banks index, akár 33%-os bónusz hozam elérését teszi lehetővé a befektetők számára. 
Jegyzési időszak alatt érvényes 1,5%-os kibocsátási felár figyelembe vételével a bónuszhozam 31,03% 
(évi 5,55%). A futamidő elején az árfolyamkorláttól való távolság az induló érték 50%-a. A certifikát 
kínálta további lehetőségekről és az azzal járó kockázatokról a következő oldalon olvashat. 

VISSZATEKINTÉS – EURO STOXX® BANKS INDEX

2017. július 7-én a 136,25-ös záró ár 68,125-ös árfolyamkorlátot eredményezett  
(a 136,25 50%-a). Az index mélypontja 72,00 volt, melyet 2012. július 23-án ért el. Ez még 
mindig 5%-os biztonsági puffert (árfolyamkorláthoz képesti távolságot) jelentett volna. 

Figyelem! A múltbeli teljesítmény nem megbízható előrejelzése a jövőbeli teljesítménynek. Forrás: Reuters (.SX7E).
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www.rcb.at

Termékismertető készítésének dátuma: 2017. július 7.

A TERMÉK MŰKÖDÉSE
Az induló érték megállapításakor az induló értéket (az EUROSTOXX® Banks index záró ára), az 
árfolyamkorlátot (az induló érték 50%-a) és a bónuszszintet (az induló érték 133%-a) 
határozzák meg. A megfigyelési időszak alatt az index ára folyamatosan összehasonlításra kerül az 
árfolyamkorláthoz: ha az index egyszer sem csökken induló értékének 50%-ára, vagy az alá, a bónusz 
mechanizmus aktív marad és a bónusz esedékességkor kifizetésre kerül.

A záró értékelési napon a következő szenáriók valamelyike következik be:

LEHETŐSÉGEK
 ▫ Bónusz hozam: 

Vonzó hozam lehetőségek oldalazó és akár lefelé trendelő piacokon
 ▫ Biztonsági puffer: 

Viszonylag magas szintű védelem csökkenő árak ellen az 50%-os kockázati puffer segítségével  
(az árfolyamkorlát az induló érték 50%-a)

 ▫ Másodlagos piac: 
Rugalmasságot jelent, hogy a termék értékesíthető másodlagos piacon és nincs kezelési költség 

KOCKÁZATOK
 ▫ Az árfolyamkorlát megsértése:  

Ha az árfolyam átlépi a bónusz certifikát árfolyamkorlátját, a befektető teljes egészében  
ki van téve a piaci kockázatnak mindenféle védelmi mechanizmus nélkül.

 ▫ Korlátozott hozamlehetőség: 
A hozampotenciált minden esetben korlátozza a felső korlát. Ezért az öt év alatt elérhető 
maximális hozam 31,03% (1,5%-os kibocsátási felárral).

 ▫ Kibocsátói kockázat: 
A kifizetés a Raiffeisen Centrobank AG fizetőképességétől (kibocsátói kockázat), illetve hivatalos 
utasításoktól (bail-in) függ. A kibocsátó fizetésképtelensége esetén a befektető a teljes befektetett 
összeget elveszítheti.

BÁZISÉRTÉK
Az EURO STOXX® Banks indexet az 

eurózóna 25 bankja alkotja.

Az indexbe jelenleg kilenc ország bankjai 

tartoznak.

1. SZENÁRIÓ: mindig az árfolyamkorlát  FÖLÖTT JEGYZETT alaptermék 
A befektetők a futamidő végén megkapják a névérték után az 13 300 HUF bónuszt, feltéve, hogy 
az EURO STOXX® Banks indexet a megfigyelési időszak alatt mindig az 50%-os árfolyamkorlát 
fölött jegyezték. Ez a következőt jelenti: ha az index ára egy alkalommal sem csökken az induló ár 
50%-ára, vagy az alá, úgy lejáratkor a kifizetés névérték után 13 300 HUF-on történik. Az árplafon 
miatt ez az érték egyben a maximális kifizethető összeget is jelenti.

2. SZENÁRIÓ: az alaptermék ÉRINTI az árfolyamkorlátot, vagy az alá süllyed
Ha az alaptermék árfolyama a megfigyelési időszak alatt eléri az induló érték (az alaptermék 
záróára az induló érték rögzítésének napján) 50%-ánál meghúzott árfolyamkorlátot vagy az 
alá süllyed, a bónuszmechanizmust felfüggesztik. Az esedékességkor történő kifizetés az index 
teljesítménye alapján történik (az EURO STOXX® Banks index százalékos teljesítménye a kezdő 
értéktől a záró árig az értékrögzítés napján). Még olyan esetben is, ha a bónusz mechnizmus 
felfüggesztésre kerül, a maximális kifizetés felső határa névértékenként 13 300 HUF marad, 
és a befektetők nem részesednek az EURO STOXX® Banks index felső korlátot meghaladó 
teljesítményéből.

JÓL ISMERT NEVEK AZ  
EURO STOXX® BANKS INDEXBEN
BNP Paribas RBI

ING Group Erste Bank

Société Générale Banco Santander

Deutsche Bank Crédit Agricole 

Commerzbank Unicredit
Forrás: STOXX.com, 2017. június

A PIAC VÁRHATÓ ALAKULÁSA

 
AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT BEFEKTETÉSI IDŐ

1–2 év >6 év3–4 év 5–6 év

csökkenő emelkedőoldalazó

MEGJEGYZÉS
Az említett lehetőségek és kockázatok a 

termékkel kapcsolatos legfontosabb tények 

összegzésének tekintendők.

További információkért (többek között a 

lehetséges változásokat és kiegészítéseket 

érintően) lásd a tájékoztatót, amelyet az 

Osztrák Pénzpiaci Hatóság (Austrian Financial 

Market Authority) hagyott jóvá, és amely az 

Oesterreichische Kontrollbank AG-nél került 

letétbe. A tájékoztató az alábbi oldalon érhető el: 

www.rcb.at/securitiesprospectus.
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JOGI NYILATKOZAT

Bár a tájékoztató elkészítése során a lehető legnagyobb körültekintéssel 
jártunk el, a jelen dokumentumban található adatok kizárólag tájékoztatási 
célt szolgálnak. A jelen marketing kommunikáció nem minősül sem befektetési 
tanácsnak, sem pedig az ügylet végrehajtására vonatkozó ajánlatnak, 
javaslatnak vagy felhívásnak. A jelen marketing kommunikációban található 
információk nem helyettesítik a befektetések vásárlásához vagy értékesítéséhez 
szükséges személyre szóló befektetési tanácsadást, illetve a jelen dokumentum 
nem jelent megfelelő alapot a befektetési döntések meghozatalához. Az olvasó 
egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik 
figyelembe. A jelen marketing kommunikáció készítésekor a pénzügyi elemzések 
függetlenségét biztosító jogszabályi követelményeket nem vettük figyelembe, 
továbbá a jelen marketing kommunikációra nem vonatkozik a pénzügyi 
elemzések közzététele előtti kereskedés tilalma. 

A jelen marketing kommunikációban bemutatott pénzügyi eszközök esetében 
az egyetlen jogalap az Alap Tájékoztató (Base Prospectus) (ideértve annak 
esetleges kiegészítéseit vagy módosításait), melyet az Osztrák Pénzpiaci 
Hatóság hagyott jóvá a pénzügyi eszközök kapcsolódó Végleges Feltételeivel 
kapcsolatosan. A jóváhagyott tájékoztató (annak esetleges kiegészítéseivel 
vagy módosításaival együtt) az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál 
került letétbe. Ezen dokumentumok, valamint további információk elérhetők 
a Raiffeisen Centrobank AG honlapján: https://www.rcb.at/en/news-info/
securities-prospectus/ vagy www.rcb.at. 

Amennyiben a fent hivatkozott dokumentumok ezt kifejezetten másként nem írják 
elő, úgy a jelen dokumentumban bemutatott termékekre vonatkozóan egyetlen 
nemzeti joghatóság területén sem történt vagy történik olyan intézkedés, 
mely ezen termékek nyilvános kibocsátását célozza. A Raiffeisen Centrobank 
AG kifejezetten kizár minden felelősséget a jelen dokumentumban közölt 
információk helyessége, megfelelőssége és hiánytalansága tekintetében.

A strukturált értékpapírok utáni kifizetések a futamidő alatt vagy a futamidő 
végén a kibocsátó fizetőképességétől függ (kibocsátói kockázat). Kibocsátói 
kockázat/Hitelezői részesedés („Bail-in”): A befektetők ki vannak téve annak 
a kockázatnak, hogy a Raiffeisen Centrobank AG mint kibocsátó esetlegesen 
nem lesz képes eleget tenni a bemutatott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, például fizetésképtelenség (fizetőképesség hiánya/
eladósodás) vagy szanálási intézkedéseket kezdeményező közigazgatási 
rendelet esetén. A szanálási hatóság a kibocsátó válsága esetén a 
fizetésképtelenségi eljárás megkezdése előtt kiadhat ilyen rendeletet. Ilyen 
körülmények között a szanálási hatóságnak széles intézkedési jogköre van (az 
úgynevezett „bail-in eszközök”). Például a meghatározott pénzügyi eszközök 
tekintetében nullára csökkentheti a befektetők követeléseit, megszüntetheti a 
meghatározott pénzügyi eszközöket, vagy azokat a kibocsátó részvényeivé 
alakíthatja és felfüggesztheti a befektetők jogait. Előfordulhat a teljes befektetett 
összeg elvesztése is. Részletesebb információkért látogasson el a következő 
oldalra: https://www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Legal_Compliance/
WAG_2007/Einlagensicherung_E.pdf.

A Raiffeisen Centrobank AG Strukturált Termékek (certifikátok) alapját képező 
alaptájékoztatója és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes certifikátok 
forgalomba hozatala kapcsán készült angol nyelvű végleges feltételek , illetve 
az alaptájékoztató összefoglalójának magyar nyelvű fordítása a kibocsátó 
honlapján (www.rcb.at) és a forgalmazó MKB Bank Zrt. honlapján (www.
mkb. hu) érhető el,melyeket kérjük figyelmesen olvasson el mielőtt befektetési 
döntést hoz. A befektetési döntés meghozatala előtt, kérjük, körültekintően 
fontolja meg, hogy mibe, milyen kockázattal és milyen költségek, mellett 
kíván befektetni, milyen kezelési, számlavezetési díjak és költségek, valamint 
veszteségek merülhetnek fel a befektetéssel kapcsolatosan, és legyen tisztában 
a certifikátokkal kapcsolatos kockázatokkal. A jelen dokumentum tartalma nem 
minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési 
tanácsnak, illetve adótanácsnak, továbbá a jelen dokumentum alapján sem az 
MKB Bank Zrt.- vel, sem a kibocsátóval (és az esetleges garanciavállalóval) 
szemben igény nem érvényesíthető. Az MKB Bank Zrt. a certifikátok 
forgalmazójaként jár el. A kibocsátó (és az esetleges garanciavállaló) teljes 
hitelkockázata a befektetőt Terheli, azaz a befektető certifikátból eredő, tőke- 
és hozam megfizetésére vonatkozó igénye kizárólag ezen intézményekkel 
szemben érvényesíthetők, és nem érvényesíthetők a forgalmazó MKB Bank 
Zrt.-vel szemben. A certifikátok nem lekötött betétek, és nem vonatkozik rájuk 
állami garanciavállalás. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX 
tv. szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül. A múltbeli teljesítmény nem 
megbízható előrejelzése a jövőbeli teljesítménynek.

A strukturált értékpapírok az eszközbefektetések kockázatos fajtái. Amennyiben 
az alaptermék ára kedvezőtlenül alakul, úgy a befektető elveszítheti a befektetett 
tőke egy részét vagy akár az egészét. A strukturált értékpapírok az alaptermék 
árfolyamának változására erőteljesebben vagy gyengébben reagálhatnak, 
mely számos tényező függvénye (pl. az alaptermékek volatilitása vagy 
korrelációja, kamatlábak, osztalékok, lejáratig hátralévő futamidő, átváltási 
árfolyamok változásai). A strukturált értékpapír és az alaptermék árfolyama 
nem minden esetben mozog ugyanazon irányba. További információkat a 
kockázatokról az Alap Tájékoztatóban találhat.

A múltbeli teljesítmény nem megbízható előrejelzése a jövőbeli teljesítménynek 

Az EURO STOXX® Banks index (ideértve a bejegyzett védjegyeket is)  
a STOXX Limited (Zürich, Svájc) (“STOXX”), a Deutsche Börse Group vagy 
annak licenctulajdonosok szellemi tulajdona, mely felhasználási engedéllyel 
használható. A certifikátot sem a STOXX, a Deutsche Börse Group vagy  
a licenctulajdonosok, illetve kutatópartnereik vagy adatszolgáltató partnereik 
semmilyen formában nem szponzorálják, hirdetik vagy értékesítik, továbbá 
a STOXX, a Deutsche Börse Group vagy a licenctulajdonosok, illetve 
kutatópartnereik vagy adatszolgáltató partnereik semmilyen szavatosságot és 
felelősséget nem vállalnak (akár gondatlanságból, akár egyéb okból kifolyólag) 
a certifikát vonatkozásában, sem általánosságban, sem az EURO STOXX® 
Banks index illetve az ahhoz kapcsolódó adatok tekintetében felmerülő bármely 
konkrét hibával, hiányossággal vagy zavarral kapcsolatosan.

A jelen dokumentumban szereplő információ nem minősül kötelező érvényű 
adótanácsadásnak. A befektetésekre vonatkozó adózási szabályok a befektető 
személyes helyzetétől függenek, és bármikor változhatnak. A befektetők személyes 
körülményeire vonatkozó adózási előírásokról és azok hatásairól a befektetők 
adótanácsadóval konzultáljanak. A jelen dokumentumban foglalt megállapítások 
a szerzők jelen dokumentum keletkezése időpontjáig szerzett tudását tükrözik. 
Figyelem! A jogszabályi környezet változhat jogszabály-módosítások, adózási 
irányelvek, a pénzügyi hatóságok véleménye, joghatóság stb. miatt. 

További információért forduljon befektetési tanácsadójához a helyi bankban, látogasson el  

a www.rcb.at internetes honlapunkra vagy hívja a Raiffeisen Centrobank AG termékismertető vonalát:  

+43 (0)1 51520 - 484.

A Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Vienna, Tegetthoffstrasse 1 elérhetőségei:

Termék-ügyfélszolgálat Tel.: +43 1/51520 - 484 produkte@rcb.at
Heike Arbter (Strukturált Termékek Osztályvezető) Tel.: +43 1/51520 - 407 heike.arbter@rcb.at
Philipp Arnold Tel.: +43 1/51520 - 469 philipp.arnold@rcb.at
Roman Bauer Tel.: +43 1/51520 - 384 roman.bauer@rcb.at
Vera Buttinger Tel.: +43 1/51520 - 350 vera.buttinger@rcb.at
Walter Friehsinger Tel.: +43 1/51520 - 392 walter.friehsinger@rcb.at
Anna Gaszynska Tel.: +43 1/51520 - 404 anna.gaszynska@rcb.at
Marianne Kögel Tel.: +43 1/51520 - 482 marianne.koegel@rcb.at
Jaroslav Kysela Tel.: +43 1/51520 - 481 jaroslav.kysela@rcb.at
Thomas Mairhofer Tel.: +43 1/51520 - 395 thomas.mairhofer@rcb.at
Aleksandar Makuljevic Tel.: +43 1/51520 - 385 aleksandar.makuljevic@rcb.at
Monika Mrnustikova Tel.: +43 1/51520 - 386  monika.mrnustikova@rcb.at
Stefan Neubauer Tel.: +43 1/51520 - 486 stefan.neubauer@rcb.at
Premysl Placek Tel.: +43 1/51520 - 394 premysl.placek@rcb.at
Michal Polin Tel.: +42 1/257203 - 041 michal.polin@rcb.at
Thomas Pusterhofer Tel.: +43 1/51520 - 379 thomas.pusterhofer@rcb.at
Ludwig Schweighofer Tel.: +43 1/51520 - 460 ludwig.schweighofer@rcb.at
Thomas Stagl Tel.: +43 1/51520 - 351 thomas.stagl@rcb.at
Alexander Unger Tel.: +43 1/51520 - 478 alexander.unger@rcb.at
Martin Vonwald Tel.: +43 1/51520 - 338 martin.vonwald@rcb.at
Wilhelmine Wagner-Freudenthal Tel.: +43 1/51520 - 381 wilhelmine.wagner-freudenthal@rcb.at

Felügyeleti szerv: Osztrák Pénzpiaci Hatóság, Osztrák Nemzeti Bank, Európai Központi Bank – az egységes felügyeleti mechanizmus (Single Supervisory 
Mechanism; SSM) alapján; Készült az osztrák Médiatörvény (Austria Media Act) alapján. Felelős kiadó: Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1010 
Bécs/Ausztria.


