CYRRUS OUTPERFORMANCE CERTIFIKÁT: AMAZON
Amazon patří mezi nejstarší a největší internetové obchody
na světě. Společnost svůj původní byznys, prodej knih, rozšířila a nyní prodává veškeré spotřební zboží včetně potravin.
Na internetu je jeho největším konkurentem čínská Alibaba,
z kamenných prodejců Amazonu konkuruje americký gigant
Walmart. Maloobchodní prodej ale není to, co zajímá investory
v prvé řadě. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamicky
rostoucí cloudovou divizi firmy.
Kromě rozsahu poskytovaných služeb klade Amazon důraz
rovněž na rychlost doručení. V tomto směru vyvíjí tlak na snížení času dodání zboží k zákazníkovi. Z tohoto důvodu vyvíjí nová
distribuční centra, v blízké budoucnosti rovněž plánuje využívat
k dodávkám na kratší vzdálenosti drony. Akcie společnosti za
poslední rok posílily o více než 40 % a hodnota firmy překonala 550 mld. USD. Zakladatel společnosti Jeff Bezos tak
bojuje s Billem Gatesem a Warrenem Buffetem o pozici nejbohatšího muže planety. Za posledních 12 měsíců se Amazonu
podařilo navýšit roční tržby o 26 % na astronomických 161 mld.
USD, přičemž v příštích letech by tempo růstu mělo ještě mírně
akcelerovat díky neutuchajícímu zájmu Američanů o nákupy
z pohodlí domova.

POTENCIÁLNÍ V ÝNOS A Ž 10,5 %
FINANČNÍ PÁK A POUZE PŘI POZITIVNÍ
V ÝKONNOSTI PODKL ADOVÉ AKCIE
INVESTIČNÍ OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ
OUTPERFORMANCE CERTIFIK ÁT
PARTICIPUJE 2,1 : 1 NA RŮSTU CENY
PODKL ADOVÉ AKCIE DO ÚROVNĚ CAP
PŘI POKLESU CENY PODKL ADOVÉ
AKCIE JE PARTICIPACE 1 : 1
NA POKLESU CENY AKCIE
INVESTICE V USD

CYRRUS OUTPERFORMANCE CERTIFIKÁT: AMAZON nabízí velmi atraktivní výnosový profil. Potenciální výnos je 210 %
kapitálového výnosu akcie společnosti Amazon od Počáteční hodnoty do Úrovně cap. V případě poklesu odpovídá ztráta
„pouze“ procentuálnímu poklesu ceny Podkladové akcie certifikátu v porovnání s její Počáteční hodnotou. Finanční páka
tedy působí jen v pozitivním směru (mezi Počáteční úrovní a Úrovní cap Podkladové akcie), ale při poklesu ceny
Podkladové akcie tento certifikát žádnou páku neobsahuje. Doba splatnosti certifikátu je nastavena na 12 měsíců, certifikát
lze však prodat i před datem splatnosti za cenu stanovenou Emitentem.
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-- Asymetrický výnosový profil, kdy investor participuje na

CYRRUS CERTIFIK ÁT: AMA ZON

růstu ceny Podkladové akcie v poměru 2,1 : 1 do Úrovně cap,
ale na poklesu ceny Podkladové akcie „pouze“ 1 : 1.

Emitent

Leonteq Securities AG, Guernsey
Branch, St Peter Port, Guernsey

ISIN

CH0387883462

Typ certifikátu

Outperformance

-- Krátká doba splatnosti – 12 měsíců.

Období

12 měsíců
(8. 11. 2017 – 7. 12. 2018)

RIZIK A

Den emise

8. 11. 2017

Emisní kurz

100 USD

Upisovací období

Do 30. 11. 2017; 16:00 hodin

Podkladová akcie
označení dle Bloombergu

Amazon (AMZN UQ)

Počáteční hodnota

Uzavírací cena Podkladové
akcie na relevantním trhu
ze dne 30. 11. 2017

Úroveň cap

105 % Počáteční hodnoty

-- Výnos až 10,5 % p. a.
-- Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

-- Produkt neobsahuje žádnou ochranu kapitálu.
-- K Datu splatnosti může být konečná cena certifikátu
i pod Emisním kurzem.

-- Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních
podmínkách, jako je například cena Podkladového aktiva,
implikovaná volatilita Podkladové akcie, výše implikované
dividendy Podkladové akcie apod.

-- Investor akceptuje kreditní riziko emitenta Leonteq

Participace

Securities AG, Guernsey Branch, St Peter Port, Guernsey.

-- nad Úrovní cap:

-- Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen

0%

-- od Počáteční hodnoty

na 10,5 % p. a., maximální ztráta odpovídá výši

do Úrovně cap:

investovaných prostředků.

-- Investice není měnově zajištěna do CZK.
-- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně.

210 %

-- pod Počáteční hodnotou:

100 %

Kapitálová ochrana

Není

Pozorování

Pouze v Den závěrečného
ocenění (30. 11. 2018)

Den závěrečného ocenění

30. 11. 2018

Den splatnosti

7. 12. 2018

Měna

USD

CERTIFIKÁT VS. PODKLADOVÁ AKCIE – VÝPLATNÍ PROFIL VE SPLATNOSTI
115%

Výplata z certiﬁkátu

110%

Maximální výplata 110,5 % nominálu na Úrovni cap
certiﬁkátu (105 % Počáteční hodnoty)

Participace 210 % na růstu
ceny Podkladové akcie
do Úrovně cap (105 %)

105%
Podkladová akcie
100%
Participace 100 % pod Počáteční

Počáteční hodnota
Podkladové akcie

hodnotou Podkladové akcie

95%

90%
90%

95%

100%

105%

110%

115%

Podkladové aktivum
Hodnota Podkladové akcie

Outperformance certiﬁkát

ZDROJ: CYRRUS

O SPOLEČNOSTI AMAZON
Amazon vykázal velmi dobré výsledky za třetí čtvrtletí,
kdy překonal konsensuální odhady na bázi tržeb i čistého zisku. Zároveň se potvrzuje, že je Amazon schopen bez

VÝVOJ CENY AKCIÍ AMAZON
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problému začlenit nedávno převzatý řetězec s prémiovým
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potravinářským zbožím Whole Foods bez toho, aby byla na-
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rušena výkonnost dominantní divize on-line prodejů. Naopak
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může využít synergií a podstatně navýšit prodej potravin
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on-line. Společně s růstem tržeb se podle odhadů bude
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Amazonu dařit navyšovat i ziskovost, konkrétně by měla
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čistá zisková marže vzrůst ze současných 1,2 % na 3,5 %
v příštím roce.

V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

Velmi úspěšný je program Amazon Prime, do něhož

VELIKOST CELOSVĚTOVÉHO TRHU
CLOUDOVÝCH SLUŽEB (MLD. USD)

se mohou domácnosti zapojit za roční paušální poplatek
99 USD. V jeho rámci získávají bezplatnou dopravu zboží
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a možnost přístupu k multimediálnímu obsahu, jako jsou
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například filmy, hudba či elektronické knihy. Aktuálně má
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program Amazon Prime jen ve Spojených státech zaplace-
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no 90 milionů Američanů a představuje pro společnost ob-
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rovskou prodejní sílu, neboť členství se vyplácí s rostoucím
množstvím objednávek. To potvrzuje i výrazný rozdíl mezi
průměrnou útratou mezi členy a běžnými zákazníky Amazo-
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nu. Průměrný člen utratí ročně 1300 USD, oproti tomu nečlen
pouhých 700 USD.
Amazon ale expanduje nejen v e-commerce oblasti, ale také
vé marže než maloobchod. Prostřednictvím své divize AWS
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(Amazon Web Services) zaujímá více než třetinový tržní podíl.
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bude pokračovat i v příštích letech.
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NÁRŮST POČTU UŽIVATELŮ
AMAZON PRIME (MIL.)
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oblasti o 42 % na 4,6 mld. USD, přičemž silný růstový trend

2017
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v cloudových službách, které generují výrazně vyšší zisko-

Ve třetím čtvrtletí se podařilo meziročně navýšit výnosy z této
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INVESTUJTE CHYTŘE
A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
MAREK HATLAPATKA

Brno

hatlapatka@cyrrus.cz

Hlavní investiční stratég

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

