
7,5 % CYRRUS STAR CERTIFIKÁT: VÝBĚR EVROPSKÉHO TRHU 2 

Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat výnos až 15 % za  
24 měsíců. Kupóny ve výši 0,625 % budou vypláceny postupně  
v měsíčních intervalech. V den výplaty kupónu, nejdříve však v 
prosinci 2017, dojde rovněž automaticky k předčasnému splacení 
certifikátu (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v 
Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo nad svou Počáteční 
hodnotou. Pokud nebudou v žádném z Rozhodných dní pro Autocall 
splněny podmínky pro splacení certifikátu a zároveň alespoň jedna 
z Podkladových akcií bude v Den finálního ocenění o 5 % a více nad 
svou Počáteční hodnotou, obdrží investor na konci období (červen 
2019) zpět 100 % investovaného kapitálu.

Nabízený certifikát je dobrým řešením pro investory vyhledávají-
cí atraktivní potenciální výnos při podmíněném zajištění investi-
ce proti poklesu akciového trhu. Investice je navázaná na koš cen  
Podkladových akcií atraktivních společností – BP, Deutsche  
Telecom, Renault a Total.

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 115 % 
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ

STAR ÚROVEŇ NASTAVENA NA  
105 % SE SLEDOVÁNÍM POUZE  
KE DNI FINÁLNÍHO OCENĚNÍ

MAXIMÁLNÍ SPLATNOST 24 MĚSÍCŮ

MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ 
CERTIFIKÁTU

INVESTICE V CZK

7,5 % CYRRUS STAR CERTIFIKÁT: VÝBĚR EVROPSKÉHO TRHU 2 nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení  

v podobě výplaty výnosu ve výši až 7,5 % p. a. Kupón je vyplácen měsíčně ve výši 0,625 %. Ochranná Star 

úroveň je nastavena na 105 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Star úrovně probíhá pouze  

v Den finálního ocenění.
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FUNKCIONALITA

Kupónové výnosy: Investor obdrží každý měsíc fixní kupón ve výši  

0,625 % (7,5 % p. a.). V den výplaty kupónu, nejdříve však v prosinci 

2017, dojde rovněž k automatickému předčasnému splacení certifikátu  

ve výši 100 % jeho nominální hodnoty (Autocall) v případě, že se 

všechny Podkladové akcie v nejblíže předcházející Rozhodný den pro 

Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. V případě 

předčasného splacení nemá investor nárok na vyplacení dalších kupónů  

za neuběhlé měsíce. 

Investovaný kapitál: Nedojde-li k předčasnému splacení, je pro určení 

výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti důležitá cena 

čtyř Podkladových akcií (BP, Deutsche Telecom, Renault, Total) v Den 

finálního ocenění. Pokud bude tržní cena alespoň jedné z Podkladových 

akcií v Den finálního ocenění vyšší nebo rovna 105 % její Počáteční 

hodnoty, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu plus výnos 

ve formě vyplácených kupónů. Budou-li v Den finálního ocenění ceny 

všech Podkladových akcií certifikátu pod 105 % jejich Počáteční hodnoty, 

investor participuje 1:1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností. 

Výplata fixního kupónu tím však není dotčena.

VÝHODY

 - Atraktivní fixní kupón vyplácený měsíčně  

ve výši 0,625 % (7,5 % p. a.).

 - Ochrana kapitálu podmíněná výkonností nejvýkonnější akcie  

v koši Podkladových akcií (alespoň 105 % Počáteční hodnoty).

 - Sledování Star úrovně pouze v Den finálního ocenění,  

nikoliv kontinuálně.

 - Denní obchodování a likvidita během života produktu  

poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

 - Krátká doba splatnosti, maximálně 24 měsíců.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIKA)

 - Při nedosažení Star úrovně alespoň jednou Podkladovou akcií 

ztrácíte nárok na plnou návratnost investovaného kapitálu.  

V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu  

i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).

 - Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, 

jako jsou například cena podkladových aktiv, volatilita, tržní úrokové 

sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje 

kreditní riziko emitenta BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.  

a garanta emise BNP Paribas.

 - Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen  

na 7,5 % p. a., i pokud mají všechny Podkladové akcie  

vyšší výkonnost.

 - Seznamte se prosím s důležitými upozorněními  

na poslední straně.

CHARAKTERISTIKA 
7,5 % CYRRUS STAR CERTIFIKÁT:  
VÝBĚR EVROPSKÉHO TRHU 2

*před zdaněním

Emitent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

Garant: BNP Paribas

ISIN: XS1549000476

Období: 24 měsíců (6. 6. 2017 – 6. 6. 2019)

Den emise: 6. 6. 2017

Emisní kurz: 1000 CZK

Upisovací období: Do 31. 5. 2017; 16:00 hod.

Star úroveň: 105 % Počáteční hodnoty

Podkladové akcie:
(označení dle Bloombergu)

BP (BP/ LN)

Deutsche Telekom (DTE GY)

Renault (RNO FP)

Total (FP FP)

Počáteční hodnota: Zavírací cena Podkladových akcií  ze dne 
31. 5. 2017

Pozorování: Pouze v Den finálního ocenění (31. 5. 2019)

Kupón: 7,5 %* p. a., výplata kupónu měsíčně

Data výplaty 
kupónu:

14. 7. 2017, 14. 8. 2017, 14. 9. 2017,  
16. 10. 2017, 15. 11. 2017, 14. 12. 2017,  
16. 1. 2018, 14. 2. 2018, 14. 3. 2018,  
17. 4. 2018, 14. 5. 2018, 14. 6. 2018,  
16. 7. 2018, 14. 8. 2018, 14. 9. 2018,  
15. 10. 2018, 14. 11. 2018, 14. 12. 2018,  
16. 1. 2019, 14. 2. 2019, 14. 3. 2019,  
15. 4. 2019, 14. 5. 2019, 6. 6. 2019.

Rozhodné dny  
pro Autocall:

30. 11. 2017, 2. 1. 2018, 31. 1. 2018,  
28. 2. 2018, 3. 4. 2018, 30. 4. 2018,  
31. 5. 2018, 2. 7. 2018, 31. 7. 2018,  
31. 8. 2018, 1. 10. 2018, 31. 10. 2018,  
30. 11. 2018, 2. 1. 2019, 31. 1. 2019,  
28. 2. 2019, 1. 4. 2019, 30. 4. 2019,  
31. 5.2019.

Data splatnosti při 
Autocall

14. 12. 2017, 16. 1. 2018, 14. 2. 2018,  
14. 3. 2018, 17. 4. 2018, 14. 5. 2018,  
14. 6. 2018, 16. 7. 2018, 14. 8. 2018,  
14. 9. 2018, 15. 10. 2018, 14. 11. 2018,  
14. 12. 2018, 16. 1. 2019, 14. 2. 2019,  
14. 3. 2019, 15. 4. 2019, 14. 5. 2019,  
6. 6. 2019.

Den finálního ocenění: 31. 5. 2019

Den splatnosti: 6. 6. 2019

Měna: CZK



ZDROJ PRO GRAFY: BLOOMBERG, CYRRUS

BP 
Tento britský koncern patří k největším globálním hráčům v oblasti 

těžby a zpracování ropy a plynu. Působí na všech hlavních světových 

trzích, přičemž silnou tržní pozici má především v USA a v Evropě. 

Firma očekává silný růst těžby v příštích letech (v průměru 4,5 % 

ročně do roku 2020), což by se díky nižším očekávaným nutným 

investicím a úspornému nákladovému programu mělo promítnout  

v silnou tvorbu volné hotovosti, která bude k dispozici mimo jiné pro 

výplatu dividend. 
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RENAULT
Historie automobilky Renault se začala psát už v roce 1898,  

kdy tehdy jedenadvacetiletý Louis Renault sestavil první 

motorizovaný vůz dle vlastního návrhu. Nyní je Renault třetí největší 

evropskou automobilkou s 10% podílem na zdejším trhu. Provozuje  

40 výrobních závodů ve více než 15 zemích, přičemž své vozy prodává  

ve 120 zemích. Tržby Renaultu se v uplynulém roce zvýšily o 6 mld. 

EUR na 51 mld. EUR, za čímž stál zejména mimořádný úspěch značky 

Dacia. Vzrostl také čistý zisk, a to z 3 mld. EUR na 3,4 mld. EUR.  

Pro letošní rok se počítá s dalším posílením klíčových  

hospodářských ukazatelů.

TOTAL
Total je francouzský energetický gigant, který patří mezi největší 

světové těžaře a zpracovatele ropy a plynu. Celosvětově provozuje 

síť čerpacích stanic, patří k největším globálním hráčům v oblasti 

petrochemického a chemického byznysu. Většinu tržeb generuje 

v Evropě, je silný také v USA a díky dohodě o spolupráci s čínskou 

společností CNOOC patří také k lídrům v perspektivní oblasti trhu  

se zkapalněným zemním plynem (LNG). Tržní konsensus očekává 

nárůst výnosů i zisků firmy v příštích 3 letech mimo jiné díky  

opatřením ke zvýšení efektivity provozu celého koncernu. 

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 

USA 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 3,6 % ročně. V letošním roce by měly tržby vzrůst o 5 % a hrubá 

marže se pravděpodobně dostane na nejvyšší úroveň od roku 2004. 

Aby společnost posílila svoji pozici, neustále investuje – za poslední  

4 roky přes 55 miliard EUR.



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. Final terms a dodatky k certifikátu  
naleznete na www.goo.gl/MK7LrM.

800 297 787 |
bezplatná infolinka

www.cyrrus.cz

A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í

MAREK HATLAPATKA  Brno hatlapatka@cyrrus.cz  Investiční strategie, utility, banky

JIŘÍ ŠIMARA   Brno simara@cyrrus.cz  Automobilky, ocelárny, spotřební průmysl

TOMÁŠ MENČÍK  Brno mencik@cyrrus.cz          Farmacie, technologie, telekomy, komodity

JANA GAJDOŠÍKOVÁ  Brno jana.gajdosikova@cyrrus.cz Data miner

T R A D I N G  &  S A L E S

DENISA ŽUPOVÁ  Brno denisa.zupova@cyrrus.cz  

ONDŘEJ SEMERA  Praha ondrej.semera@cyrrus.cz  

INVESTUJTE CHYTŘE

https://twitter.com/cyrrus_
https://www.facebook.com/cyrrus
https://www.linkedin.com/company/cyrrus-a.s.
http://www.cyrrus.cz/

