
Disperzní certifikát 
FUNKCIONALITA
Prostřednictvím tohoto typu certifikátu participuje investor na rozdílu (Spreadu) mezi výkonností  
Podkladového koše vybraných akcií a průměrnou výkonností top titulů z tohoto výběru, jenž budou  
mít k datu finálního ocenění produktu nejlepší výkonnost. Podstatný je tedy rozdíl mezi výkonnostmi  
a je přitom jedno, zda jsou obě výkonnosti kladné či záporné. S investicí do tohoto produktu je  
rovněž spojena 95% ochrana investovaného kapitálu k datu splatnosti.

Charakteristika – Disperzní certifikát

Investiční horizont: 5 let

Měna: USD (denominace v CZK)

Podkladový koš akcií: * Aegon NV (AGN NA) Enel SpA (ENEL IM) 

AXA SA (CS FP) GlaxoSmithKline PLC (GSK LN) 

Banco Santander SA (SAN SQ) Munich Re (MUV2 GY) 

Daimler AG (DAI GY) Royal Dutch Shell PLC (RDSA LN) 

Deutsche Telekom AG (DTE GY) Total SA (FP FP)

Top osm titulů: Bude známo při závěrečném ocenění

Spread: Výkonnost Top osmi titulů mínus výkonnost Podkladového koše

Míra participace: 118 % Spreadu

Kapitálová garance: 95 % investovaných prostředků

Obáváte se možné změny nálady na akciových trzích?

* Jedná se o modelové portfolio, složení reálného se může na základě aktuální tržní situace lišit



U produktů, jejichž výnos se odvíjí od rozdílné výkonnosti podkladových aktiv, je klíčová doba jejich trvání. V zásadě platí, že čím 

delší je pozorované období, tím vyšší je potenciální výnos díky rozevření nůžek výkonnosti jednotlivých podkladových aktiv. 

Níže uvádíme přehled reálné výkonnosti dvou dříve nabízených Disperzních certifikátů, kde je zřetelně vidět, jak se začínají 

profilovat podklady s vyšším tempem procentuální výkonnosti oproti titulům, jimž se na trhu příliš nedaří. Výkonnostní Spread 

mezi košem TOP 10 a TOP 8 se tak rozšiřuje a tím i výnos investorů držících tyto Disperzní certifikáty. 

Disperzní certifikát USD (XS1754458203)

ZDROJ: BLOOMBERG, CYRRUS, A. S.

Podklad Vydání Splatnost Zafixovaná cena Současná cena Výkonnost

Microsoft 30. 5. 2018 30. 5. 2023 98,66 138,4 40,28 %

McDonald's 30. 5. 2018 30. 5. 2023 161,62 212,69 31,60 %

Amazon 30. 5. 2018 30. 5. 2023 1601,86 2001,07 24,92 %

Pfizer 30. 5. 2018 30. 5. 2023 35,97 42,98 19,49 %

Johnson & Johnson 30. 5. 2018 30. 5. 2023 123,45 140,11 13,50 %

Apple Inc 30. 5. 2018 30. 5. 2023 188,36 201,75 7,11 %

Alphabet 30. 5. 2018 30. 5. 2023 1085,45 1144,08 5,40 %

Citigroup 30. 5. 2018 30. 5. 2023 70,24 71,61 1,95 %

Total SA 30. 5. 2018 30. 5. 2023 52,44 50,07 -4,52 %

Exxon Mobil 30. 5. 2018 30. 5. 2023 82,15 77,57 -5,58 %

Disperzní certifikát II USD (XS1816854175)

ZDROJ: BLOOMBERG, CYRRUS, A. S.

Podklad Vydání Splatnost Zafixovaná cena Současná cena Výkonnost

Microsoft 5. 9. 2018 5. 9. 2023 112,02 138,4 23,55 %

Coca Cola 5. 9. 2018 5. 9. 2023 45,33 52,04 14,80 %

Johnson & Johnson 5. 9. 2018 5. 9. 2023 134,86 140,11 3,89 %

Pfizer 5. 9. 2018 5. 9. 2023 41,5 42,98 3,57 %

Amazon 5. 9. 2018 5. 9. 2023 1998,1 2001,07 0,15 %

JPMorgan Chase 5. 9. 2018 5. 9. 2023 115,76 114,1 -1,43 %

Exxon Mobil 5. 9. 2018 5. 9. 2023 80,86 77,57 -4,07 %

Total SA 5. 9. 2018 5. 9. 2023 54,85 50,07 -8,71 %

Apple Inc 5. 9. 2018 5. 9. 2023 222,98 201,75 -9,52 %

Alphabet 5. 9. 2018 5. 9. 2023 1264,65 1144,08 -9,53 %

Výkonnostní Spread mezi košem TOP 10 a TOP 8

Pozn.: Uvedené výpočty byly zpracovány na základě dat k 12. 7. 2019. ZDROJ: BLOOMBERG, CYRRUS, A. S.
             Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Certifikát TOP 10 TOP 8 Spread Spread p. a.

Disperzní certifikát USD (XS1754458203) 13,42 % 18,03 % 4,62 % 4,13 %

Disperzní certifikát II USD (XS1816854175) 1,27 % 3,97 % 2,70 % 3,18 %



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  polečnost 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.


