nka
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PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS
Pravidelné investování je dlouhodobě jedním z nejdostupnějších a nejefektivnějších investorských přístupů, jak můžete
nashromáždit a postupně zhodnotit investované prostředky pro konkrétní účel – více peněz ve stáří, studia pro vaše
děti nebo na splnění vašich přání a cílů. Když investujete velkou částku jednorázově, je zvýšené riziko, že nenakoupíte
ve vhodný okamžik. Pokud ale zvolíte pravidelné investování po menších částkách, zmírníte dlouhodobý dopad tržních
výkyvů na své portfolio a můžete tak zhodnotit své finanční prostředky efektivněji.

VYUŽIJTE CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK
K PRAVIDELNÝM INVESTICÍM
V CYRRUS pro naše klienty neustále vyhledáváme výhodné investiční příležitosti. Ve spolupráci s předními světovými bankami
vytváříme vlastní produkty, o které je dlouhodobě velký zájem. To platí i pro službu Pravidelné investování CYRRUS, v níž mohou klienti
investovat do aktivně spravovaného investičního certifikátu CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK.
Při tomto způsobu investování nemusíte, obdobně jako je tomu u podílových fondů, aktivně obchodovat a neustále se starat o své
portfolio. Zároveň však můžete využít velký potenciál akciových trhů a získat pravidelně vyplácené kupóny. Investicí do certifikátu
CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK se podílíte na vývoji více jak 20 vybraných akcií z vyspělých akciových trhů Evropy a USA.
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CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK
Před emisí tohoto certifikátu jsme analyzovali více než 180 000 různých kombinací portfolií a vybrali jsme to s nejpříznivějším poměrem
potenciálního výnosu a rizika. Podkladem certifikátu je tak dynamické portfolio blue-chip akcií, což jsou akcie velkých a dlouhodobě
ziskových společností vykazujících stabilní růst a pravidelně vyplácejících dividendy. Díky aktivní správě analytického týmu CYRRUS
je portfolio pravidelně optimalizováno na základě aktuální situace na trzích.

Cílem CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK
je dosažení dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků
ve výši 7 – 10 % p. a. Dosavadní výkonnost certifikátu (od data emise)
překonává výkonnost benchmarku (viz graf).
Aktuální složení a výkonnost portfolia podkladových akcií můžete sledovat online na stránkách www.topcertifikaty.cz/amc.

REÁLNÝ VÝKON CERTIFIKÁTU CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK
V POROVNÁNÍ S TRŽNÍM BENCHMARKEM
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* Benchmark je tvořen váženým průměrem výkonnosti indexů SPX a SXXP v CZK.
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JAK PROBÍHÁ PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS
Pravidelně investovat do certifikátu CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK můžete při splnění vstupních podmínek.

Prvotní jednorázová investice
v minimální výši 50 000 Kč.

Určení výše pravidelně investované částky,
minimálně však 5 000 Kč.

Úhrada vstupního poplatku
ve výši 3 % plánované investované
částky celkem.

Prvotní jednorázová investice v minimální výši 50 000 Kč slouží k nákupu cenných papírů a uhrazení vstupního poplatku ve
výši 3 % plánované investované částky celkem. Minimální výše pravidelné investice je 5 000 Kč, nicméně tato částka vás
nezavazuje k pravidelným platbám. Pravidelně můžete investovat libovolnou částku nebo nic, záleží na vás. Nepravidelné investice
však mohou mít negativní vliv na výkonnost vašeho portfolia, proto doporučujeme investovat pravidelně a minimálně po dobu 3 let.

FUNKCIONALITA
CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK
-- Pořizovací cena certifikátu, kterou investor hradí Emitentovi,
vždy odpovídá aktuální tržní ceně certifikátu, která se zpravidla
liší od nominální hodnoty certifikátu. Během existence
certifikátu se jeho tržní cena vyvíjí v závislosti na výkonnosti
podkladového portfolia, které je pravidelně analytickým
týmem společnosti CYRRUS analyzováno a v případě potřeby
adekvátně upraveno.

-- Vzhledem ke konstrukci certifikátu není ohraničen maximální
výnos, certifikát však neposkytuje žádnou kapitálovou ochranu.

-- Dividendy plynoucí z podkladových akcií nejsou držitelům
certifikátu vypláceny, ale stávají se součástí podkladových
aktiv certifikátu a jsou dále reinvestovány a ovlivňují tak
přímo tržní cenu certifikátu. Investorovi, který drží certifikát
v Rozhodný den pro výplatu kupónu, však vzniká nárok na
výplatu kupónu ve výši 1,5 % nominální hodnoty certifikátu.
Investor se na počátku pravidelného investování rozhodne,
zda chce tyto kupóny zasílat na účet, nebo je reinvestuje.

CHAR AK TERISTIK A
CYRRUS DIVIDEND INDE X CZK
Emitent

Société Générale Issuer

ISIN

XS1289634211

Období

60 měsíců
(25. 1. 2016 – 25. 1. 2021)

Datum emise

25. 1. 2016

Emisní kurz

1000 CZK

Nominální hodnota

1000 CZK

Podkladové aktivum

Viz část Podkladové portfolio

Počáteční hodnota

Uzavírací cena podkladových
akcií ze dne 22. 1. 2016

Maximální výnos

Neohraničen

Fixní kupón

1,5 % (3,0 % p. a.)* nominální
hodnoty certifikátu, výplata

-- Certifikát lze prodat zpět Emitentovi každý obchodní den

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
U certifikátu CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK není garantovaná
ochrana kapitálu. V Den finálního ocenění může být konečná
cena certifikátu i pod Emisním kurzem (viz Funkcionalita).
Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních
podmínkách, jako je zejména cena podkladových aktiv. Investor
také akceptuje kreditní riziko garanta emise Société Générale
(rating S&P – A; Moody´s – A2) a Emitenta SG Issuer. Seznamte
se s důležitými upozorněními na zadní straně.

SIMULOVANÁ VÝKONNOST
PORTFOLIA PRAVIDELNÉHO
INVESTOVÁNÍ CYRRUS *
Při jednorázové počáteční investici 50 000 Kč
a pravidelných měsíčních vkladech 5 000 Kč po dobu
5 let byl součet kumulativních vkladů 350 000 Kč.
Hodnota portfolia po 5 letech pravidelného investování
dosáhla 527 000 Kč, což představuje růst hodnoty
majetku o 10,11 % p. a.

* Simulovaná

historická

výkonnost

udává

pouze

teoretickou

výkonnost (10,11 % p. a.), které by dané portfolio dosáhlo,

kupónu pololetně
Rozhodné dny pro

1. 6. 2016; 1. 12. 2016; 1. 6. 2017; 1. 12. 2017;

výplatu kupónu:

1. 6. 2018; 3. 12. 2018; 3. 6. 2019; 2. 12. 2019;
1. 6. 2020; 1. 12. 2020

Kapitálová ochrana

Bez ochrany

Den finálního ocenění

13. 1. 2021

Den splatnosti

25. 1. 2021

Měna

CZK

Vstupní poplatek

3%

Management fee

0,19 %/měsíc

* před zdaněním
Podrobně jsou vlastnosti certifikátu popsány v Konečných podmínkách (Applicable
Final Terms), které jsou k dispozici na https://goo.gl/f5oPcO

VÝVOJ MAJETKU PŘI PRAVIDELNÝCH
VKLADECH (SIMULACE)
600 000
500 000
Majetek v CZK

za tržní cenu. Při splacení certifikátu před uplynutím 3 let
z investičního horizontu však investor hradí výstupní poplatek
v hodnotě 2 % splacené částky. Po uplynutí tříletého
investičního horizontu lze však investici ukončit kdykoliv
a bez výstupního poplatku. Vypořádání obchodu proběhne dle
tržních hodnot podkladových aktiv certifikátu v daný obchodní
den či v Den finálního ocenění.
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pokud by skutečně existovalo po uvedenou dobu. Výkonnost
v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
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INVESTUJTE CHYTŘE
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

LADISLAV KLOBÁSA

Brno

ladislav.klobasa@cyrrus.cz

Strukturované produkty

JANA GAJDOŠÍKOVÁ

Brno

jana.gajdosikova@cyrrus.cz

Data miner

DUŠAN JILČÍK			

Brno

jilcik@cyrrus.cz

KAMIL KRICNER		

Praha kricner@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 i emitent důrazně doporučují 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.

800 297 787 | www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka

