TWIN-WIN
se společností AIRBNB
V Ý N OS P Ř I RŮS T U I Č Á S T EČN É M P O K LE S U A KCI Í

Můj dům, můj hrad – a ten dám
k dispozici turistům
Znáte Airbnb? Webovou platformu, která propojuje majitele nemovitostí a turisty?
Stačí se zaregistrovat a už se vám otevře brána k nezměrnému množství nabídek.
Jednoduchost, kvalita a využití zdarma. Díky tomu se společnost Airbnb vyšplhala
v posledních letech hodně vysoko. Těsně před vrcholem ji však
zasáhla pandemie covid-19. Pro Airbnb smůla, pro investory
příležitost získat až 25 %!
Nyní je už téměř jisté, že se v létě obnoví cestování – v USA je naočkována zhruba třetina populace. Zároveň Airbnb v mnoha zemích nabízí také možnost denních pronájmů – pro ty, kteří nechtějí být zavření na stále stejném místě. A kdyby to náhodou neklaplo? Nevadí, unikátní funkcionalita Twin-Win vám umožní vydělat
i na částečném poklesu.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě základní funkcionalitu investičního certifikátu?
Zde vám ji představíme a seznámíme vás se zásadními termíny
či vlastnostmi certifikátu. Ať vám nic důležitého neunikne.

Twin-Win? Jako dvojitá výhra? Ano!

Co můžete získat?

Specialitou tohoto certifikátu je, že investor může vydělat nejen na růstu Podkladového aktiva, ale i na jeho
částečném poklesu. Jak vidíte v tabulce vedle – výkon-
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nost akcií Airbnb může klesnout až o 25 %, ale vy stále
získáte výnos. Kdo jiný vám toto nabídne?

Twin-Win certifikát vs. podkladové aktivum
140 %
100% pozitivní participace
na poklesu ceny Podkladového aktiva
(do 75 % Počáteční hodnoty)

130 %

Maximální výplata 120 % z pozitivní
výkonnosti Podkladového aktiva na Úrovni
cap certifikátu (120 % Počáteční hodnoty)

Výplata z certifikátu

120 %
Participace 100 % na růstu
ceny Podkladového aktiva
do Úrovně cap (120 %)

110 %
Bariéra
(75 % Počáteční hodnoty)
100%

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

90 %

80 %

Počáteční hodnota
Podkladového aktiva

Podkladové aktivum

70 %
70 %

80 %

90 %

100 %

110 %

120 %

Podkladová akcie

Twin-Win certifikát

Podkladové aktivum

130 %
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VÍCE O INVESTICI
Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí.
Projděte si, v čem spočívá funkcionalita tohoto certifikátu a jak se může chovat.
Zabere to jen chviličku.

Funkcionalita a výplatní profil

Co musíte vědět (Rizika)

Výnos z tohoto certifikátu je závislý na vývoji ceny Podklado-

- V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu

vého aktiva v Den finálního ocenění.
1. Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladového ak-

i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).
- Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních

tiva nad jeho Počáteční hodnotou, participuje investor

podmínkách, jako je například cena Podkladových

na vývoji ceny Podkladového aktiva v poměru 1 : 1, a to

aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby. Investor

až do Úrovně cap. Maximální výnos je v tomto případě

akceptuje kreditní riziko Emitenta.

tedy 20 %.
2. Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladového

- Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen
(viz část Funkcionalita), i pokud má Podkladové aktivum

aktiva pod jeho Počáteční hodnotou a zároveň nedošlo

vyšší výkonnost. Produkt neobsahuje garanci

k proražení Bariéry, participuje investor na vývoji ceny

návratnosti investovaného kapitálu.

Podkladového aktiva v poměru -1 : 1 (tedy v opačném
poměru a získává výnos). Maximální výnos je v tomto

- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

případě tedy 25 %.
3. Dojde-li v Den finálního ocenění k proraže
ní Bariéry

Chcete vědět ještě více?

Podkladovým aktivem, investor participuje 1 : 1 na vývoji

Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů,

Podkladového aktiva a obdrží za každý kus certifikátu ak-

Ceník služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt

cie Podkladového aktiva, jejichž počet je odvozen od jeho

emitenta a Dodatky najdete zde: www.bit.ly/3wtmEoV.

Počáteční hodnoty. Zbývající hodnota bude vyplacena
v hotovosti.

- Krátká doba splatnosti – 12 měsíců.

vu do tří měsíců bez udání důvodu a vrátí se jim
všechny poplatky.
Našim klientům rušíme poplatek za nedodržení
investičního horizontu u nových vkladů, které proběhnou v době trvání akce. Můžete investici ukončit,
kdy budete chtít.
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Charakteristika certifikátu TWIN-WIN: AIRBNB USD 5/2021
Emitent:

Garant:

BNP Paribas Issuance B.V.
(S&P's A+)

BNP Paribas
(S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)

ISIN:

XS2268679458

Typ certifikátu:

Twin-Win

Upisovací období:

Do 13. 5. 2021, 16:00 hod.

Den emise:

20. 5. 2021

Nominální hodnota jednoho certifikátu:

250 USD

Emisní kurz:

100 %

Podkladové aktivum:
(označení dle Bloombergu)

Airbnb Inc (ABNB UW)

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladového aktiva
ze dne 13. 5. 2021

Pozorování:

Pouze v Den finálního ocenění (13. 5. 2022)

Úroveň cap:

120 % Počáteční hodnoty

Bariéra:

75 % Počáteční hodnoty

Participace:
- nad Úrovní cap:
- od Počáteční hodnoty do Úrovně cap:
- pod Počáteční hodnotou do Bariéry (neproražena):
- pod Bariérou

0%
100 %
-100 %
100 %

Den finálního ocenění:

13. 5. 2022

Den splatnosti:

20. 5. 2022

Měna:

USD
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CO JE PODKL ADOV ÝM AK TIVEM?

Airbnb
Slyšeli jste už o sdílené ekonomice? Rádi cestujete? Pak tedy jistě znáte i nováčka kapitálového trhu společnost
Airbnb – jedno z největších jmen v průmyslu cestovního ruchu.
Projekt Airbnb, který do češtiny můžeme volně přeložit jako nafukovací postel a snídaně, vznikl již před více než
13 lety. Prvotní myšlenka byla jednoduchá – založit web a nabídnout místo k přenocování. Propojení hostitelů
a cestovatelů zafungovalo a úspěch se dostavil téměř okamžitě. Z nafukovacích postelí v Kalifornii se stal světový fenomén. Služba Airbnb nyní funguje ve více než 220 zemích a hosté z celého světa mohou vybírat celkově
z 5,7 mil. nabídek bydlení. Není tedy divu, že ji od svého založení využilo již přes 825 mil. hostů po celém světě. Airbnb se tak zařadila k nejrychleji rostoucím firmám na světě a svou tržní hodnotou již přesáhla hodnotu
100 mld. USD. Investice do technologií se vyplácí a jedinečný obchodní model se brzy stal nenahraditelným
řešením pro miliony cestovatelů.
Začali jako malá startupová firma a za pár let se vypracovali na úroveň světového giganta. Díky stabilně rostoucím počtům nově registrovaných uživatelů vydělávají v posledních pěti letech ročně přes 3,5 mld. USD, a i přes
vysoké kapitálové výdaje jsou schopni generovat roční zisk ve výši až 100 mil. USD.
I přestože zásah do odvětví cestovního ruchu v období koronavirové pandemie je bezprecedentní a ztráty
společnosti přesáhly mil. USD, Airbnb prokázalo vysokou odolnost vůči pandemii a schopnost adaptace
na nové tržní podmínky, což také investoři při vstupu
společnosti na kapitálový trh náramně ocenili. Jen
během prvního obchodního dne akcie Airbnb zdvojnásobily svou hodnotu a v růstu pokračovaly i během
následujícího kvartálu. Optimistické výhledy dalšího
zhodnocování jsou spojené zejména s vakcinací a s tím
souvisejícím otevíráním ekonomik. Analytici se shodují
na tom, že sektor cestovního ruchu teď čeká návrat na
výsluní. Lidé milují cestování a již teď netrpělivě vyhlížejí uvolňování restrikcí.
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Minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích.

A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
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

RADOMÍR VACH

Analytik strukturovaných produktů

Brno	   radomir.vach@cyrrus.cz		

TRADING & SALES
JAKUB TRUBAČ

Brno	  trubac@cyrrus.cz

MICHAL PŘIKRYL

Praha	  prikryl@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 a seznámit se se Základním prospektem Emitenta 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. Schválení Základního prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako
potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny. Produkt o jehož koupi uvažujete je složitý a může být obtížně srozumitelný.
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. Předmětný investiční nástroj není finančním produktem ve
smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2019/2088 a nezohledňuje tak kritéria stanovená tamtéž.
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. Nic vám neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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bezplatná infolinka

w w w.cyrrus.cz

