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Co to je investiční certifikát?
Jedná se o oblíbený investiční nástroj, díky kterému mohou zkušení i začínající investoři
doplnit své portfolio o koš cenných papírů z investičně zajímavých sektorů. Investiční
certifikáty vám umožní investovat za předem daných podmínek a optimalizovat
své investice z hlediska očekávaných výnosů a akceptovaných rizik.
Díky naší bohaté nabídce máte k dispozici velké množství investičních nástrojů
vhodných nejen pro diverzifikaci portfolia, ale také pro podmíněné zajištění investice
či pro pravidelnou výplatu části výnosů již v jejím průběhu. Velká výhoda některých
typů certifikátů spočívá v tom, že výnos není vázán pouze na růst podkladového
aktiva, ale můžete vydělat i při jeho částečném poklesu. Investiční certifikáty
nabízíme ve spolupráci s předními světovými emitenty.

Investiční certifikáty CYRRUS


Pevně daná pravidla, úrok a jeho vyplácení



Různá doba splatnosti od měsíců do několika let



Různé typy výnosově-rizikového profilu



Některé obsahují nástroje pro ochranu investice

RIZIKA INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ

Během existence certifikátu anebo ve splatnosti může být tržní cena certifikátu i významně pod
emisním kurzem. Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí zejména na ceně podkladových
aktiv, měnových kurzech a cenových kotacích emitenta. Investor podstupuje kreditní riziko
emitenta. Seznamte se prosím s podrobnými informace o rizicích na poslední straně dokumentu.

Kdo za certifikáty CYRRUS stojí?
Investiční certifikáty jsou sofistikovanými finančními nástroji, které zpravidla obsahují mix derivátů
a dluhopisů. Právě proto je vždy emituje (vydává) některá z renomovaných světových finančních
institucí. Společnost CYRRUS spolupracuje při nabízení certifikátů například s americkou investiční
bankou Goldman Sachs či francouzskými bankami BNP Paribas a Société Générale.

Analytický tým CYRRUS
Analytické oddělení na základě analýzy finančních trhů vyhledává zajímavé investiční certifikáty, a to zejména s ohledem na
nabízený potenciální výnos a podstupovaná rizika pro investory. Investice do certifikátů probíhá dle předem stanovených
pravidel v rámci investiční služby Moje strategie, určené pro
strukturované produkty s pevně danou funkcionalitou.

Občas platí, že risk je zisk.
My ale usilujeme o výnos
v dlouhodobém horizontu.
Investovat pouze s ohledem na výnos v co nejkratším čase
je možné, ale nepřiměřený risk s penězi klientů není naše
cesta. Snažíme se naplnit důvěru a očekávání klientů ve
střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu.

Tomáš Menčík

Hlavní investiční stratég

Komu svěřujete finance
O jednotlivých investicích nerozhoduje jediná osoba. Investiční doporučení
klientům vydává analytické oddělení složené ze zkušených ekonomů
a správců investičních portfolií.
Podívejte se na náš analytický tým.

Tomáš Menčík, CFA

Jiří Šimara

Je držitelem prestižního certifikátu CFA (Chartered
Financial Analyst), který své zkušenosti sbíral v USA
a Lichtenštejnsku. Má na starosti celý analytický tým
společnosti a dozoruje portfolio manažery společnosti CYRRUS.

Odborník na strukturované produkty, jehož hlavním
úkolem je inovovat stávající paletu nabízených investičních certifikátů, a zároveň přicházet s novými,
v mnoha případech unikátními produkty. Nedílnou
součástí práce Manažera strukturovaných produktů
je také rozvoj spolupráce se zahraničními partnery
emitujícími investiční certifikáty.

Hlavní investiční stratég – Brno

Petr Pelc

Por tfolio manažer – Brno

Člen Investičního výboru CYRRUS a jeden z mála
soudních znalců v České republice, kteří se specializují na deriváty kapitálového trhu. Zaměřuje se
především na technickou analýzu a sektory farmacie,
stavebnictví a komodit.

Manažer strukturovaných produktů – Brno

Tomáš Pfeiler

Por tfolio manažer – Praha

Během své téměř 10leté praxe na finančních trzích
působil především jako finanční analytik. Jako člen
investičního výboru CYRRUS se nyní specializuje na
dluhopisy, sektor utilit a bankovnictví a na měnové zajištění pomocí FX derivátů.

Michal Brožka

Anna Píchová

Vytvářel makroekonomické prognózy různých zemí
a působil jako externí expert MMF. Před tím 11 let
pracoval na pozici hlavního analytika a investičního
stratéga Raiffeisenbank. Doktorát obdržel na VŠE,
ve své disertační práci se věnoval predikci finančních krizí. Na akademické půdě se věnuje sektorům
bankovnictví a finančních trhů.

Během své analytické praxe se nejdříve věnovala
predikcím vývoje na rozvojových trzích a makroekonomickým tématům. Nyní se specializuje na vývoj na
globálních trzích se zaměřením na akciové trhy USA
a Evropy, kde sleduje především dění v technologickém a herním sektoru a také maloobchod.

Jakub Obrovský

Jakub Švábenský

Studiem oboru finance a investiční management na
PEF MENDELU načerpal teoretické znalosti, které
aplikuje na své stávající pozici ve společnosti
CYRRUS, kde se stará o přípravu a správu strukturovaných produktů. Na tvorbě certifikátů spolupracuje se
zástupci předních světových bank.

Již při studiích na vysoké škole se zaobíral problematikou finančních trhů a investicemi. V minulosti
pracoval jako bankéř a poté jako investiční specialista v české pobočce holandské bankovní skupiny ING
Group. Nyní se specializuje na automobilový sektor,
komodity a média.

Hlavní ekonom – Praha

Analy tik – Brno

Tereza Vajdáková
Data Miner – Brno

Zajišťuje kompletní datovou podporu analytického oddělení. Pravidelnými i jednorázovými reporty
usnadňuje analytikům přístup k potřebným datům
a statistikám a vytváří nástroje pro jejich sledování.

Analy tička – Brno

Analy tik – Brno

Typy investičních certifikátů
Investiční certifikáty nejčastěji využívají jako podkladová aktiva akcie firem zařazených do hlavních investičních
indexů v USA a Evropě. Certifikáty zároveň usnadňují diverzifikaci investičního portfolia, jelikož jsou často
tematicky zaměřeny na investičně perspektivní sektor, a ne pouze na jednu akcii, jak tomu bývá u klasických
investic. Některé typy certifikátů navíc umožňují využít i jiné investiční nástroje než akcie.
Ochranná
zóna

Doba
splatnosti

Autocall

Finanční
páka

Kupóny

Podkladová
ak tiva

Garantovaná
část vkladu

Garantovaný

Ne

12–54 měsíců

Ano

Ne

Ano

Akcie

Ano

B a r i é r ov ý

Ano

12–48 měsíců

Ano

Ne

Ano

Akcie

Ne

Outperformance

Ne

12 měsíců

Ne

Ano

Ne

Akcie, komodity

Ne

Bonusov ý

Ano

12–42 měsíců

Ano

Ne

Ano

Akcie

Ne

Tw i n -W i n

Ano

12–24 měsíců

Ne

Ne

Ne

Akcie, komodity

Ne

Star

Ne

12–24 měsíců

Ano

Ne

Ano

Akcie

Ne

Express

Ano

6–18 měsíců

Ano

Ne

Ano

Akcie

Ne

A k t i v n ě ř íz e n ý – C D I

Ne

Maximálně 5 let

Ne

Ne

Ano

Akcie

Ne

A k t i v n ě ř íz e n ý – C A I

Ne

Bez data splatnosti

Ne

Ne

Ne

Akcie, ETF

Ne

Ladder

Ne

24 měsíců

Ano

Ne

Ano

Akcie

Ano

Duo-safe

Ano

24 měsíců

Ano

Ne

Ano

Akcie

Ne

Ty p c e r t i f i k á t u

Pojmy důležité pro investování do certifikátů

Investiční certifikáty mají propracovanou funkcionalitu, která slouží k optimalizaci výnosově-rizikového profilu investice.
Při investování do těchto investičních nástrojů se můžete setkat s několika důležitými pojmy, které vám přiblíží funkcionalitu
jednotlivých certifikátů.

KUPÓN

AUTOCALL

Velká část investičních certifikátů vyplácí v průběhu své exi-

Jedná se o předčasné splacení certifikátu, jinak také o ochra-

stence pravidelné kupónové výnosy. Výplata kupónů může

nu investice před poklesem. Analytici u každého certifikátu

být garantovaná nebo podmíněná předem danou výkonností

předem určují termíny, kdy probíhá pozorování výkonnosti

podkladových aktiv. Kupóny jsou zpravidla vypláceny v mě-

podkladových aktiv, a pokud je cílová výkonnost překonána,

síčních či čtvrtletních intervalech, v ojedinělých případech

dochází k aktivaci funkce autocall.

mají kupóny jinou periodicitu.

BARIÉRA

DEN FINÁLNÍHO OCENĚNÍ

Díky bariéře je zajištěna ochrana investice, podmínkou je, že

Den, kdy dochází k vyhodnocení výkonnosti certifikátu a roz-

hodnota všech podkladových aktiv ke dni finálního ocenění

hoduje se o výnosech z něj. U certifikátů s bariérou dochází

certifikátu nebude pod nastavenou úrovní bariéry. Ta bývá

k pozorování, zda byla bariéra proražena (participace investo-

zpravidla o několik desítek procent nižší než počáteční hod-

ra na ztrátách) či nikoliv (100% ochrana investovaného kapi-

nota podkladových aktiv a poskytuje tak částečný bezpeč-

tálu). Pro výplatu kupónů z certifikátů jsou klíčové i rozhodné

nostní polštář v podobě tzv. bezpečnostní zóny. V této zóně

dny pro výplatu kupónu, nikoliv pouze den finálního ocenění.

má investor jistotu 100% ochrany vloženého kapitálu.

STAR ÚROVEŇ

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ

Jedná se o úroveň, při jejímž dosažení alespoň jedním pod-

Spočívá v provádění změn v portfoliu aktivně řízených certi-

kladovým aktivem, získá investor zpět 100 % investovaného

fikátů dle aktuální situace na trzích. Emitent certifikátu nám

kapitálu. Star úroveň neovlivňuje výplatu kupónů.

umožňuje každý měsíc provést určitý počet změn v portfoliu.

Jak mohou certifikáty pomoci
investičnímu portfoliu?
Prostřednictvím investičních certifikátů se vám otevírá možnost mnohem širší diverzifikace portfolia,
než by tomu bylo v případě klasických investic. V investičních certifikátech totiž může být zastoupen celý
koš podkladových aktiv, na který by jinak zejména menší investoři nedosáhli. Výhodou je také možnost
flexibilně upravovat výnosově-rizikový profil portfolia využitím různých typů investičních certifikátů.

Přehled podkladových aktiv našich současných
certifikátů dle jejich vzdálenosti k bariéře
k 9. 4. 2019
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Denisa Župová

Ředitelka obchodování Brno

Zájem o investiční certifikáty roste
a počet emisí také
Společnost CYRRUS začala zprostředkovávat investiční certifikáty svým klientům jako jeden z prvních českých brokerů již před 8 lety.
Dlouhodobá spolupráce s předními světovými emitenty z CYRRUS vytvořila inovátora v oblasti investičních certifikátů na českém trhu.
V západní Evropě jsou přitom investiční certifikáty běžnou součástí většiny investičních portfolií. S ohledem na množství nabízených
certifikátů a jejich rozličnou funkcionalitu, která zohledňuje nejen předpokládaný tržní vývoj, ale také požadavky klientů,
mohou investiční certifikáty využít jak začínající, tak i zkušení investoři.

Bariérový
Star

[9]

Alfa [2]

[187]

Express

[10]

Outperformance [17]

271 VYDANÝCH INVESTIČNÍCH
CERTIFIKÁTŮ CYRRUS [k 27. 9. 2018]

Garantovaný [22]

Garant [6]

1
Analytické oddělení CYRRUS sleduje
aktuální investiční trendy a hledá
zajímavé investiční příležitosti

Proražená
bariéra?

Lock-in [1]

Koridor [1]



Bonus [8]

Cappuccino [8]

86 % NEPRORAŽENO
14 % PRORAŽENO

Twin-Win [3]

Phoenix [75]

2
Zahraniční finanční instituce
emituje daný certifikát, s konkrétními
funkcionalitami



Jedná se o přehled
ukončených certifikátů
s evropskou bariérou
k 27. 9. 2018.

3
Certifikát je zařazen do produktové
nabídky CYRRUS



4
Během upisovacího období
je možné do certifikátu investovat

Aktuálně vydávané certifikáty
BARIÉROVÝ

TWIN-WIN

Nejčastější typ investičních certifikátů nabízených společností CYRRUS. Bariérový
investiční certifikát je částečně zajištěným produktem, a to díky zařazení bariéry.
V případě, že bude cena podkladového aktiva nad její úrovní, je zajištěna kapitálová
ochrana investovaných prostředků. Výnosově-rizikový profil Bariérového certifikátu
se velmi podobá profilu Bonusového certifikátu. Rozdíl je pouze ve způsobu výpočtu
výnosů, přičemž u Bariérového certifikátu je výnos vyplácen formou kupónů, kdežto
u Bonusového certifikátu participujeme přímo na výkonnosti podkladového aktiva.

Tento strukturovaný produkt umožňuje investorovi dosáhnout participačního výnosu
jak při růstu ceny podkladového aktiva, tak při jeho částečném poklesu. Investor
participuje 1 : 1 na výkonnosti podkladového aktiva v kladném směru (do úrovně cap)
a -1 : 1 v záporném směru (do úrovně bariéry).

CERTIFIKÁT vs. NEJMÉNĚ VÝKONNÉ PODKLADOVÉ AKTIVUM
Výplatní profil ve splatnosti

CERTIFIKÁT vs. PODKLADOVÉ AKTIVUM
Výplatní profil ve splatnosti

130 %

140 %

125 %

135 %

120 %

130 %

110 %

Bariéra
(65 % Počáteční hodnoty)

Maximální výplata 100 % nominálu
+ kupónový výnos 9 % p. a.

105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %

Participace v poměru 1 : 1
+ kupónový výnos 9 % p. a.

65 %

125 %
120 %

Výplata z certiﬁkátu

115 %

Výplata z certiﬁkátu

Zatímco výnosově-rizikový profil Twin-Win certifikátů je velmi specifický, bariéra plní
stejnou funkci jako u Bariérových certifikátů. U Twin-Win certifikátů nedochází k výplatě
výnosů průběžně, formou pravidelných kupónů, ale jednorázově ke dni splatnosti.

115 %
105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %

55 %

65 %

Výkonnost nejméně výkonného podkladového aktiva

Ilustrativní zobrazení funkcionality Bariérového certifikátu s bariérou
na úrovni 65 % a maximálním kupónovým výnosem 9 % p. a.

Participace 1 : 1 na poklesu
ceny Podkladového aktiva
(do 75 % Počáteční hodnoty)

110 %

60 %
50 %
50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 125 % 130 %

Maximální výplata 125 % z pozitivní výkonnosti
podkladového aktiva na CAP úrovni certiﬁkátu
(125 % Počáteční hodnoty)

V případě proražení Bariéry
participace 1 : 1 na výkonnosti
Podkladového aktiva

60 %
60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 125 % 130 % 135 % 140 %

Výkonnost podkladového aktiva

Ilustrativní zobrazení funkcionality Twin-Win certifikátu
s bariérou na úrovni 75 % a úrovní cap na 120 % p. a.

OUTPERFORMANCE

LADDER

Jak již vyplývá z názvu tohoto typu certifikátů, je zde pro investory možnost získat
kapitálový „nadvýnos“. Outperformance certifikáty jsou totiž zkonstruovány tak, aby
překonaly kapitálový výnos dosažený podkladovým aktivem za danou periodu. Outperformance certifikáty nabízí investorovi možnost využití finanční páky, která „zesiluje“ výkonnost podkladového aktiva. To ovšem platí pouze nad počáteční hodnotou
podkladového aktiva, tedy pro pozitivní výkonnost, páka se neuplatní při poklesu
ceny podkladového aktiva pod počáteční hodnotu. Výplata výnosů těchto certifikátů

Výnosový profil tohoto certifikátu je odstupňovaný dle výkonnosti nejméně výkonného
podkladového aktiva. Existují zde tedy různé úrovně, či různé příčky, na které investor
v pomyslném žebříku vystoupá. Nejčastěji se setkáváme se třemi či čtyřmi příčkami,
jenž jsou spojeny s výnosem od jednotek až do desítek procent ke splatnosti, a to při
plné či částečné ochraně investovaného kapitálu.

probíhá jednorázově ke dni splatnosti.

CERTIFIKÁT vs. PODKLADOVÉ AKTIVUM
Výplatní profil ve splatnosti

CERTIFIKÁT vs. NEJMÉNĚ VÝKONNÉ PODKLADOVÉ AKTIVUM
Výplatní profil ve splatnosti
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130 %

140 %
135 %
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120 %

Výnos ve splatnosti

Výplata z certiﬁkátu

125 %

Maximální výnos 120 % (Cap úroveň)

115 %

Asymetrický výnos
v poměru 2 : 1

110 %
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95 %

125 %
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115 %
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90 %

90 %

Participace
v poměru 1 : 1

85 %
80 %
80 %

85 %

90 %

95 %

85 %
100 %

105 %

110 %

115 %

Výkonnost podkladového aktiva

120 %

125 %

130 %

135 %

Ilustrativní zobrazení funkcionality Outperformance certifikátu
s maximálním výnosem 20 % p. a.

80 %
80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

105 %

110 %

Výkonnost nejméně výkonného podkladového aktiva

115 %

120 %

Ilustrativní zobrazení funkcionality Ladder certifikátu s maximálním
kupónovým výnosem 40 % a garancí 90 % vloženého kapitálu.

DUO-SAFE

GARANT

Jedná se o certifikáty s dvojitou ochranou investovaného kapitálu, pomocí nichž mohou investoři zhodnotit své finance i na volatilních trzích. Ve funkcionalitě Duo-safe
se prolínají dva typy certifikátů – klasický Bariérový certifikát a Star certifikát.

Funkcionalita G arantovaných certifikátů je založena na garanci návratnosti celého
či velké části investovaného kapitálu. Minimální garantovaná výše návratnosti
investovaného kapitálu bývá u těchto certifikátů 90 %. I když je primárním cílem
těchto certifikátů snížení investičního rizika, mohou investorům pomoci zhodnotit
jejich finance až o desítky procent v průběhu několika let.

CERTIFIKÁT vs. NEJMÉNĚ A NEJVÍCE VÝKONNÉ
PODKLADOVÉ AKTIVUM
Výplatní profil ve splatnosti

CERTIFIKÁT vs. KOŠ PODKLADOVÝCH AKTIV
Výplatní profil ve splatnosti

130 %
125 %
120 %

140 %
Maximální výplata 118 %

130 %

115 %
105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %

Garance návratnosti 100 %
investovaného kapitálu, pokud
výkonnost nejméně výkonného
podkladového aktiva neklesne
pod 70 % a méně
(+ kupónový výnos)

Garance návratnosti 100 %
investovaného kapitálu, pokud
výkonnost nejvíce výkonného
podkladového aktiva přesáhne
105 % (+ kupónový výnos)

70 %
65 %

Výplata z certiﬁkátu

Výplata z certiﬁkátu

110 %

120 %

110 %
100 %

90 %
80 %

60 %

Maximální výnos 120 % (Cap úroveň)

90% ochrana
investovaného kapitálu

55 %
50 %
50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 125 % 130 %

Výkonnost podkladových aktiv

Ilustrativní zobrazení funkcionality Duo-safe certifikátu s bariérou
na úrovni 70 % a maximálním kupónovým výnosem 9 % p. a.

70 %
70 %

80 %

90 %

100 %

110 %

120 %

130 %

140 %

150 %

Výkonnost nejméně výkonného podkladového aktiva

160 %

170 %

Ilustrativní zobrazení funkcionality Garantovaného certifikátu
s ochrannou kapitálu ve výši 100 % a maximálním kupónovým výnosem
20 % p. a. při splatnosti 2 roky.

Aktivně řízené investiční certifikáty
V roce 2016 společnost CYRRUS uvedla na český trh unikátní investiční nástroj CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK (dále CDI). Tento
aktivně řízený certifikát upravovat podkladové portfolio na základě aktuální situace na trhu. V podkladovém portfoliu certifikátu se
nachází vždy zhruba 20 aktiv a určitý podíl hotovosti určený pro další investice. Jedná se tak o zajímavou alternativu k podílovým
fondům. Další výhodou tohoto certifikátu je jeho měnové zajištění do CZK a také pravidelná výplata ročního 3% kupónu.
V naší nabídce naleznete také aktivně řízený certifikát CYRRUS ACTIVE INDEX CZK (dále CAI), prostřednictvím kterého můžete
investovat nejen do akcií, ale také do fondů obchodovaných na burze či indexů na komodity. Tento certifikát je koncipován tak, aby
dokázal čerpat i z případného poklesu finančních trhů. Jako investor tak můžete využít také short pozice. I tento investiční nástroj je
měnově zajištěn do CZK.

Diverzifikace: Podívejte se na ukázkové
sektorové rozložení aktivně řízeného certifikátu

Chytře investovat můžete
už od první investice
Chytré investování není o robotickém obchodování, spekulování s pákovými obchody nebo o hledání možností, jak
obelstít trh. Jedná se o systém pravidel vyvinutý na základě zkušeností a analýzy zhruba 300 000 transakcí, který
má za cíl chránit vaše investice a zajistit jejich dlouhodobě udržitelné zhodnocení.

Investiční strategie
V roce 2011 jsme přišli s novou investiční službou Investiční strategie. Brzy se ustálilo 6 strategií,
v rámci kterých jsme klientům s různým rizikově-výnosovým profilem nabízeli možnost investovat s určitým cílovým výnosem. Investiční strategie byly pro investory velmi zajímavé,
není tedy divu, že v roce 2018 již CYRRUS v rámci služby Investiční strategie spravoval
klientský majetek v hodnotě přes 2,1 mld. korun. Takto vysoká důvěra klientů je pro
nás skvělým výsledkem i velkým závazkem. V nově spuštěné investiční službě Moje
strategie chceme dosažené výsledky a výnosy ještě vylepšit.

Proč nabízíme novou investiční službu Moje strategie?
I přes úspěch a oblíbenost služby Investiční strategie se v průběhu let začaly projevovat některé nedostatky, které bylo třeba vyřešit
a jako nejlepší způsob řešení nám vyšla zbrusu nová služba – Moje strategie.
Od roku 2019 klientům nabízíme jedinou investiční službu, která bude rozdělena do čtyř úrovní. Tentokrát však nikoliv dle výnosově-rizikového profilu klientů, ale na základě využívaných investičních nástrojů a míry spolupráce, kterou klient vyžaduje. Klienti tedy
budou platit pouze za služby, které opravdu využijí, nikoliv za balíček služeb napárovaný na jednotlivé strategie. Pasivní investice do
dluhopisů či certifikátů tedy vyjdou levněji, než aktivní investování s podporou makléře a využitím pokročilých investičních nástrojů.
Navíc s ohledem na to, že je tato služba flexibilní a automaticky se nastavuje tak, jak je zrovna potřeba, postačí klientům na všech
úrovních služby jediná smlouva. Díky tomu mohou v rámci VIP sekce najít mnohem přehlednější popis, stav a aktuální hodnotu celého svého investičního portfolia.

OBCHODNÍ
AKTIVITA

Úrovně služby Moje strategie
BOND

BASIC

OPTIMAL

DYNAMIC









Investuji pouze

Investuji do dluhopisů

Mám diverzifikované

Využívám diverzifikované

do dluhopisů.

a certifikátů, ale neobchoduji

portfolio s akciovou složkou.

portfolio s akciovou složkou

s akciemi.

při větší frekvenci obchodování.

Investujte chytře s CYRRUS
Společnost CYRRUS nenabízí jen investiční certifikáty, ale celou řadu investičních nástrojů a služeb,
které vám také pomohou chytře investovat.

MOJE
STR ATEGIE

PR AVIDELNÉ
INVESTOVÁNÍ

AK TIVNÍ
OBCHODOVÁNÍ

CYRRUS X

Dlouhodobé investování
pro naplnění vašich cílů

Investujte pravidelně
menší částky

Investování pro
zkušené obchodníky

Prémiová služba pro
klienty s vkladem 5 mil.+

Díky naší investiční službě Moje strategie můžete využít širokou nabídku investičních nástrojů na trhu. V závislosti na
vámi vybraných investičních nástrojích
budete zařazeni do strategie, která nejlépe odpovídá zaměření vašeho portfolia.
Od tohoto rozdělení se dále odvíjí tarify
za správu investice a nabídka doplňkových investičních služeb.

Nechcete jednorázově investovat velké
peníze? Díky službě Pravidelné investování CYRRUS můžete investovat měsíčně či čtvrtletně. Díky rozložení investic
v delším časovém horizontu omezíte vliv
tržních výkyvů na své portfolio. To v tomto případě tvoří více než 20 akcí dlouhodobě stabilních firem z různých sektorů.
Portfolio je navíc pravidelně upravováno
na základě aktuální situace na trhu.

Na trzích jste jako doma a nepotřebujete naše poradenství ani analytická doporučení? Využijte naši službu, v rámci
které si sami vyhledáváte investiční příležitosti a nám pouze zadáváte pokyny,
které máme provést na burze. V tomto
případě platíte za zprostředkování jednotlivých obchodů. Tuto službu nabízíme pouze zkušeným investorům.

Klientům s portfoliem, jehož hodnota
přesahuje 5 miliónů korun nabízíme
prémiovou investiční službu CYRRUS X.
Díky této službě mají klienti přístup k exkluzivním investičním nástrojům, včetně
vytvoření privátních certifikátů na míru.
Díky objemu investovaných prostředků
navíc můžeme klientům v CYRRUS X nabídnout velmi výhodnou sazbu za správu investic.

Na finančních trzích se pohybujeme
už dlouhou dobu. Kdybychom neměli
výsledky, klienti by odešli a my
bychom dávno skončili.
Investujte tam, kde vědí, jak na to.

I N FO R M AC E O S PO LEČ N OS TI
CYRRUS, a.s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Společnost byla založena v roce 1998 a v současné době je jednou z největších makléřských
společností. Je členem Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Dále poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích
soukromé i firemní klientele. Patří mezi nejvýznamnější české obchodníky s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze
a zahraničních trzích – především v Německu a USA.
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UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahují riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investované částky není
zaručena. O rizicích je klient informován ústně a písemně (součást smluvní dokumentace) před uzavřením smlouvy na poskytnutí vybrané investiční služby.

