9,6 % CYRRUS GARANT CERTIFIKÁT: SVĚTOVÉ ZNAČKY 3
Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat výnos až 19,2 %
v Základní měně za 24 měsíců. Kupóny ve výši až 4,8 %
v Základní měně budou vypláceny postupně v půlročních intervalech. Pokud nebude žádná z Podkladových akcií v Den konečného ocenění pod Počáteční hodnotou, obdrží investor na konci Investičního období (únor 2020) zpět 100 % investovaného kapitálu
v Základní měně. Maximální možná ztráta z držby certifikátu
je 10 % nominální hodnoty certifikátu v Základní měně, což znamená 90% kapitálovou garanci investovaných prostředků v Základní
měně. Nabízený certifikát je dobrým řešením pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při podmíněném zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Investice je navázaná na koš
cen Podkladových akcií významných společností – BNP Paribas,

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 119,2 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
V ZÁKLADNÍ MĚNĚ
90 % KAPITÁLOVÁ OCHRANA
V ZÁKLADNÍ MĚNĚ
INVESTIČNÍ OBDOBÍ 24 MĚSÍCŮ
CERTIFIKÁT DENOMINOVANÝ V CZK
BEZ MĚNOVÉ FIXACE

Daimler, Deutsche Telekom, Royal Dutch Shell a Sanofi.

9,6 % CYRRUS GARANT CERTIFIKÁT: SVĚTOVÉ ZNAČKY 3 nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení
v podobě výplaty výnosu ve výši až 9,6 % p. a. v Základní měně. Kupón, závisející na výkonnosti Podkladových akcií,
je vyplácen pololetně ve výši až 4,8 % nominální hodnoty certifikátu v Základní měně. Certifikát poskytuje 90% garanci
investovaného kapitálu v Základní měně. Nabízený certifikát je denominován (oceňován) v CZK, nicméně jeho Základní
měnou je USD, investor tak podstupuje kurzové riziko měnového páru USD/CZK. Doba splatnosti certifikátu je nastavena
na 24 měsíců, certifikát lze však prodat i před datem splatnosti.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: Ke každému Rozhodnému dni pro výplatu
kupónu je aktuální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána
s její Počáteční hodnotou. Jestliže je:

CHARAK TERISTIK A
9,6 % CYRRUS GAR ANT CERTIFIK ÁT:
SVĚTOVÉ ZNAČK Y 3

a) Aktuální tržní cena Podkladové akcie vyšší nebo rovna její
Počáteční hodnotě, je pro tuto akcii započítána Základní sazba.

Emitent:

b) Aktuální tržní cena Podkladové akcie nižší než její Počáteční
hodnota, je započítána aktuální výkonnost akcie od data fixace
do okamžiku pozorování.

ISIN:

CH0396946482

Investiční období:

24 měsíců (10. 1. 2018 – 14. 2. 2020)

Den emise:

10. 1. 2018

Emisní kurz:

1000 CZK

Upisovací období:

Do 31. 1. 2018; 16:00 hod.

Kapitálová ochrana:

90 % kapitálové garance v Základní měně

Základní sazba:

4,8 % v Základní měně

Podkladové akcie:

BNP Paribas (BNP FP)

Investor obdrží kupón odpovídající v Základní měně průměru
hodnot zaznamenaných ke každé Podkladové akcii k Rozhodnému dni pro výplatu kupónu, avšak minimálně 0 % a maximálně
ve výši Základní sazby.
Investovaný kapitál: Ke Dni splatnosti je opět aktuální tržní cena
každé Podkladové akcie porovnána s její Počáteční hodnotou.
Jestliže je:
a) Aktuální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
vyšší nebo rovna Počáteční hodnotě dané akcie, je investorovi
vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.
b) Aktuální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
nižší než Počáteční hodnota dané akcie, participuje investor
v Základní měně 1 : 1 na výkonnosti nejméně výkonné akcie
v koši Podkladových akcií, avšak maximální ztráta je omezena
na 10 % investovaného kapitálu v Základní měně.
Měna: Investor zároveň plně participuje na vývoji měnového
páru USD/CZK, přičemž po Dni emise proběhne
Počáteční pozorování Základní měny. Vzhledem k tomu,
že tržní cena certifikátu během jeho trvání, výše vyplacených
kupónů a konečná výše investovaného kapitálu při splacení
Emitentem k Datu splatnosti certifikátu jsou vypočítány
dle Základní měny, jsou plně ovlivněny (zvýšeny nebo sníženy)
změnou kurzu měnového páru USD/CZK.

90% kapitálová garance v Základní měně.

--

Příležitost získat zhodnocení až 9,6 % p. a.

---

Bloombergu)

Deutsche Telekom (DTE GY)
Royal Dutch Shell (RDSA NA)
Sanofi (SAN FP)
Zavírací cena akcií ze dne 31. 1. 2018

Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

Pozorování:

Pouze v Den konečného ocenění (7. 2. 2020)

Krátká doba splatnosti – maximálně 24 měsíců.

Kupón:

9,6 %* p. a. v Základní měně, výplata kupónu
pololetně

--

V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu
i pod Emisním kurzem, viz část Funkcionalita.

--

Výše vyplaceného kupónu je podmíněna výkonností
Podkladových akcií. Maximální výnos plynoucí z držby
certifikátu je omezen na 9,6 % p. a. v Základní měně
certifikátu, i pokud mají všechny Podkladové akcie vyšší
výkonnost.
Cena a likvidita certifikátu na sekundárním trhu závisí
na tržních podmínkách, jako je například cena Podkladových
akcií, jejich implikovaná volatilita, tržní úrokové sazby
a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje
kreditní riziko emitenta Leonteq Securities AG, Guernsey
Branch, St Peter Port, Guernsey (kreditní riziko).

--

Investice nese měnové riziko kurzu USD/CZK. Investice
není měnově zajištěna.

--

Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

KLÍČOVÉ INFORMACE
--

Daimler (DAI GY)

Počáteční hodnota:

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)

--

St Peter Port, Guernsey

(označení dle

V ÝHODY
--

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch,

Klíčové informace pro investory, modelové scénáře
nákladů, ceník služeb a Termsheet naleznete
na www.goo.gl/duQ5P8.

Rozhodné dny pro
výplatu kupónu:

7. 8. 2018, 7. 2. 2019, 7. 8. 2019, 7. 2. 2020

Data výplaty kupónu:

10. 8. 2018, 12. 2. 2019, 12. 8. 2019, 14. 2. 2020

Den finálního ocenění:

7. 2. 2020

Den splatnosti:

14. 2. 2020

Základní měna:

USD

Měna denominace:

CZK

Počáteční pozorování

31. 1. 2018 v 10:00 neworského času

Základní měny:

dle agentury Bloomberg

Konečné pozorování

7. 2. 2020 v 10:00 neworského času

Základní měny:

dle agentury Bloomberg

*před zdaněním

BNP PARIBAS
BNP Paribas patří s tržní kapitalizací 80 miliard eur a objemem aktiv
2 bilióny EUR k největším bankovním skupinám na světě. Poskytuje
široké spektrum finančních služeb jak v oblasti retailového bankovnictví,
tak i v oblasti investičního bankovnictví, primárně v Evropě. Po období
restrukturalizace a posilování bilance dnes banka patří k nejsilnějším
v Evropě z pohledu kapitálového polštáře, potažmo prostoru pro
organický růst zisků a výplatu dividend. Bance svědčí postupné
zvyšování výnosů na dluhopisových trzích a zvyšování úrokových
sazeb v USA.

DAIMLER
Známý výrobce nákladních automobilů a také luxusních vozů MercedesBenz. Díky velmi kvalitním produktům, které si získávají stále více
věrných zákazníků, se postupně vylepšují i hospodářské výsledky
společnosti. Klíčové je přitom zejména dění na evropském, americkém
a čínském trhu, což jsou nejvýznamnější odbytiště Daimleru. Konkrétně
v Evropě firma prodává téměř 40 % své produkce, v USA pak 20 % a v Číně
15 %. Na všech těchto trzích jsme přitom svědky poměrně příznivého
vývoje, kdy se tamní poptávka po nových vozech již několik let v řadě
vytrvale navyšuje.
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DEUTSCHE TELEKOM
Společnost Deutsche Telekom je telekomunikačním gigantem
operujícím jak na evropském trhu, tak i v USA. Pod jeho křídla spadá
i široce uznávaná značka T-Mobile, přičemž v USA je T-Mobile čtvrtou
největší telefonní společností. Největším akcionářem je samotná
německá vláda, která v současnosti ve firmě drží 31,7% podíl. Společnost
vyplácí atraktivní dividendu s výnosem přes 4 % ročně. Aby společnost
posílila svoji pozici, neustále investuje – za poslední 4 roky přes
55 miliard EUR.
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ROYAL DUTCH SHELL
Nizozemská firma a jedna z největších ropných firem světa. Kromě těžby
a zpracování ropy těží také zemní plyn a prodává pohonné hmoty. Roční
potenciál růstu akcií podle agentury Bloomberg je 6 %. Ropná krize vedla
k restrukturalizaci společnosti, tedy k prodloužení splatnosti dluhu,
prodeji nevýdělečných a nepotřebných aktiv (za 30 mld. USD), zaměření
se na operace s vyšší rentabilitou, k nákupu levných aktiv od firem
v problémech či snížení počtu zaměstnanců o 12,5 tisíce. To vše
by mělo vést k rekordní úrovni ziskové marže (EBITDA) v roce 2017
na 16,7 % při růstu tržeb o 25,9 %.

SANOFI
Sanofi je jedna z největších světových farmaceutických společností
dosahující tržeb přes 34 miliard EUR. Rok 2017 přinesl akceleraci růstu
čisté marže na 20,1 % z 17,3 %, což řadí Sanofi mezi absolutní špičku
v oboru. Největší divizí je farmaceutická s 64 % tržeb, následuje divize
vakcín (12 %) a přípravky bez předpisu (9 %). Největším lékem je inzulín
Lantus a celkově má společnost 6 blockbusterů, neboli léků s tržbami
přes miliardu dolarů. Akcie je při pohledu na historické ocenění na
průměrných úrovních 20násobku zisku, což je pod průměrem trhu (23×).
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INVESTUJTE CHYTŘE
A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
TOMÁŠ MENČÍK		 Brno

mencik@cyrrus.cz

Manažer strukturovaných produktů

JANA GAJDOŠÍKOVÁ

jana.gajdosikova@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

Brno

TRADING & SALES
DENISA ŽUPOVÁ		 Brno
ONDŘEJ SEMERA		

denisa.zupova@cyrrus.cz

Praha ondrej.semera@cyrrus.cz

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále
jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost
podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního
průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné
poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční
informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím,
než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo
právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů
budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných
prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného
investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je
omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady
vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým
indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech
a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora
a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností,
společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti.
Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách
a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského
zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu.
Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

800 297 787 | www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka

