18 % EXPRESS: TEXTRON 2/2020
Nabízený certifikát navazuje na velmi úspěšnou řadu produktů
typu Express. Jak se aktuálně daří těmto dřívějším certifikátům,
můžete vidět v tabulce uvedené níže.
Společnost Textron Inc. je americký průmyslový konglomerát
s dceřinými společnostmi Arctic Cat, Bell Helicopter, Textron Aviation, Beechcraft, Hawker, Cessna a Lycoming Engines. Společnost má tržní kapitalizaci přesahující výši 10 miliard dolarů a pracuje pro ni 35 000 zaměstnanců ve více než 25 zemích. V celé
své historii je společnost Textron zdrojem průlomových technologií v mnoha odvětvích. Z jeho vývojových laboratoří vyšla řada
hlavních inovací ve vývoji letadel, obrněných vozidel, elektrických
vozidel a automobilových systémů. Textron realizuje více než polovinu svých celkových výnosů na americkém trhu. Jako tahoun
růstu se v poslední době ukazuje divize soukromých letounů, tzv.
Business Jets. Cessna se přitom soustředí zejména na větší letadla s cílem získat vyšší tržní podíl na tomto lukrativním trhu,
kde jsou vyšší marže než u menších jetů.

Název

ISIN

15 % Express: Micron

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 118 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
KAPITÁLOVÁ BARIÉRA NASTAVENA
NA 80 % SE SLEDOVÁNÍM POUZE KE
DNI FINÁLNÍHO OCENĚNÍ
KRÁTKÁ DOBA SPLATNOSTI
MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNO DO CZK

Emise

Splatnost

Podklad

CH0433740013

25. 10. 2018

27. 4. 2020

Micron Technology (MU UQ)

13 %

14 % Express: Bayer

CH0470806867

17. 5. 2019

17. 8. 2020

Bayer AG (BAYN GY)

10 %

18 % Express: Mattel

CH0488711562

24. 9. 2019

23. 12. 2020

Mattel Inc (MAT US)

5%

18 % Express: Textron 2/2020

CH0516980221

29. 1. 2020

7. 3. 2022

Výnos od Emise

Textron Inc (TXT UN)

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Data k 22. 1. 2020; Zdroj: CYRRUS, a.s.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: Podmíněný kupón ve výši 18 % bude vyplacen
za předpokladu, že tržní cena Podkladové akcie bude v Rozhodný
den pro výplatu Podmíněného kupónu nad Rozhodnou úrovní pro
výplatu Podmíněného kupónu, která je definována jako 100 % Po-

CHAR AK TERISTIK A
18 % EXPRESS: TEXTRON 2/2020
Emitent:

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch,
St Peter Port, Guernsey
(Fitch BBB-/ JRC BBB+)

Typ certifikátu:

Express certifikát

ISIN:

CH0516980221

Den emise:

29. 1. 2020

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

5 000 CZK

Emisní kurz:

5 000 CZK

Upisovací období:

Do 28. 2. 2020; 16:00 hod.

Kapitálová bariéra:

80 % Počáteční hodnoty

Podkladové akcie:

Textron Inc (TXT UN)

Počáteční hodnota:

Zavírací cena akcií ze dne 28. 2. 2020

Pozorování:

Pouze v Den finálního ocenění (28. 2. 2022)

Podmíněný kupón:

18 %*

Rozhodná úroveň
pro výplatu
Podmíněného
kupónu:

100 % Počáteční hodnoty
Podkladové akcie

Rozhodný den
pro výplatu
Podmíněného
kupónu:

28. 2. 2022

Datum výplaty
Podmíněného
kupónu:

7. 3. 2022

Den finálního
ocenění:

28. 2. 2022

Den splatnosti:

7. 3. 2022

Měna:

CZK

čáteční hodnoty Podkladové akcie.
Investovaný kapitál: Pokud v Den finálního ocenění nebude dotčena nebo proražena úroveň Kapitálové bariéry Podkladovou akcií, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu. Dojde-li
v Den finálního ocenění k dotčení nebo proražení Kapitálové bariéry Podkladovou akcií, investor participuje 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie a obdrží za každý kus certifikátu celý počet Podkladové akcie. Zbývající hodnota bude vyplacena v hotovosti.

V ÝHODY
-

Atraktivní Podmíněný kupón ve výši 18 %.

-

Bezpečnostní zóna proti poklesu ve výši 19,99 %.

-

Sledování Kapitálové bariéry pouze v Den finálního ocenění,
nikoliv kontinuálně.

-

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

-

Investice je měnově zajištěna v CZK.

-

Krátká doba splatnost.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)
-

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

-

Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních
podmínkách, jako je například cena Podkladové akcie,
implikovaná volatilita, tržní úrokové sazby. Investor
akceptuje kreditní riziko Emitenta.

-

Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen na
18 % i pokud má Podkladová akcie vyšší výkonnost.
Maximální ztráta je omezena výší investovaných prostředků.

-

Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

KLÍČOVÉ INFORMACE
-

Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů, Ceník
služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt emitenta a Dodatky
naleznete na www.bit.ly/2Gf6jLK.

*před zdaněním

TEXTRON
V Ý VOJ CENY AKCIÍ TE XTRON
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V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Textron je jedna z nejznámějších průmyslových společností, jejíž byznys zasahuje do několika odvětví. Od jejího založení v roce 1923
v Nové Anglii se za více než 80 let rozrostla na společnost poskytující svým zákazníkům inovativní produkty a služby prostřednictvím
vlastní sítě leteckých, obranných, průmyslových a finančních podniků. V posledních letech je pozornost upnuta především na nalezení
nových příležitostí na trhu, proto dochází k rozšíření prodejních a distribučních kanálů do střední a východní Evropy, stejně jako do Indie,
Číny, Středního východu a v neposlední řadě také do Střední a Jižní Ameriky. Síla společnosti Textron pochází z klíčových segmentů,
kterými jsou Textron Aviation, Bell a Textron Systems.
Textron Aviation je segment zastřešující ikonické značky (Beech
craft, Cessna a Hawker), který v roce 2018 představoval 36 % tržeb firmy. Bell Helicopter je předním výrobcem komerčních i vojenských helikoptér podílející se na tržbách z 23 %. Jeho stroje
využívá na 130 států, jedním z nich je i Česká republika. Ta se stala
na konci loňského roku prvním mezinárodním zákazníkem, který
od společnosti nakoupí smíšenou flotilu helikoptér typu H-1. Na
začátku minulého roku přijeli zástupci společnosti Bell prezentovat svoji nabídku do Prahy. Americký ministr obrany Mark Esper
se svým českým protějškem Lubomírem Metnarem dokončili
obchod podepsáním smlouvy na koupi čtyř vojenských vrtulníků
AH-1Z Viper a osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom pro
českou armádu za 630 mil. USD. První stroje by měly být dodány
do České republiky začátkem roku 2023 s kompletním dodáním
do roku 2024. Nová flotila by měla splnit rozmanitý soubor misí,
od humanitární pomoci a pomoci při přírodních katastrofách až
po leteckou podporu při vojenských operacích země-vzduch.

GEOGR AFICKÉ ROZLOŽENÍ TRŽEB
Ostatní; 12,6%

Asie a Austrálie; 8,5%

Evropa; 13,6%
Spojené státy; 65,3%

3Q/2019

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

V Ý VOJ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI TE XTRON VČETNĚ PREDIKCE
v mil. USD
Výnosy

2015

2016

2017

2018

2019e

2020e

13 423

13 788

14 198

13 972

13 549

13 989

2,72 %

2,97 %

-1,59 %

-3,03 %

3,25 %

1 583

1 484

1 540

1 586

1 643

-1,12 %

-6,25 %

3,77 %

2,99 %

3,59 %

923

658

845

838

827

meziroční změna
EBITDA

1 601

meziroční změna
Čistý zisk

698

Pozn.: Minulé výnosy a prognózy budoucího vývoje nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
TOMÁŠ MENČÍK		 Brno

mencik@cyrrus.cz

Hlavní investiční stratég

JIŘÍ ŠIMARA			

Brno

simara@cyrrus.cz

Manažer strukturovaných produktů

JAKUB OBROVSKÝ

Brno

jakub.obrovsky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

JAKUB ŠVÁBENSKÝ

Brno

jakub.svabensky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

DENISA RŮŽIČKOVÁ		

Brno

denisa.ruzickova@cyrrus.cz

MICHAL PŘIKRYL		

Praha prikryl@cyrrus.cz

TRADING & SALES

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.
Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené
společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření,
za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu
a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé,
nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na
informace uvedené v tomto dokumentu.
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

