
Do portfolia CYRRUS ACTIVE INDEX CZK jsou zahrnuty 

různé třídy aktiv tak, aby v každém okamžiku certifikát co 

nejlépe odrážel aktuální situaci na finančním trhu a jeho 

očekávaný vývoj. Portfolio bylo k 10. 10. 2017 sestaveno  

z 15 akciových titulů, z nichž 9 bylo amerických,  

5 evropských (včetně jednoho českého) a 1 kanadský. 

Dále portfolio obsahovalo jeden burzovně obchodovaný 

fond (ETF). CYRRUS ACTIVE INDEX CZK může čerpat  

i z případného poklesu finančních trhů a využívat tak  

short pozice. 

Díky konstrukci certifikátu je možné investovat  

s vysokým stupněm diverzifikace bez ohledu na celkový 

objem investovaného kapitálu. Riziko volatilních aktiv 

snižuje zařazení ETF.  Další podstatnou výhodou tohoto 

investičního nástroje je jeho měnové zajištění do CZK.  

To na denní bázi chrání investora proti fluktuacím české 

měny po celou dobu trvání investice. 

Výkonnost CYRRUS ACTIVE INDEXU od začátku roku  

k 10. 10. 2017 byla 7,9 % (10,2 % p. a.).
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ZÁKLADNÍ POPIS  
CYRRUS ACTIVE INDEX CZK
CYRRUS ACTIVE INDEX CZK je unikátním nástrojem, který 
investorovi umožňuje participovat nejen na výkonnosti akcií, 
ale prostřednictvím ETF i na vývoji cen komodit, dluhopisů 
a dalších tříd aktiv. Do portfolia jsou zařazovány jak klasické 
dlouhé (long) pozice, tak i krátké (short) pozice. 

Emitentem tohoto strukturovaného produktu je člen skupiny 
Société Générale, Société Générale Issuer. Garantem emise 
je mateřská Société Générale. 

CHARAKTERISTIKA
Emitent Société Générale Issuer

ISIN XS1490930952

Nominální hodnota 500 CZK

Datum emise 12. 10. 2016

Datum splatnosti bez data splatnosti

Maximální výnos bez omezení

Měna CZK

Měnové zajištění Ano

C A I

USA; 52,1%

Německo; 17,5%

Ostatní; 15,3%

Česká republika; 6,2%

Kanada; 5,5%
Francie; 3,4%

KLÍČOVÉ INFORMACE
Klíčové informace pro investory, modelové scénáře nákladů, ceník služeb, Konečné podmínky, 
Základní prospekt emitenta a dodatky naleznete na www.goo.gl/BcdxEr.



TITUL TICKER REGION ODVĚTVÍ VÁHA  
V PORTFOLIU

POTENCIÁL DO 
CÍLOVÉ CENY*

Alphabet GOOGL UW USA Software a služby 6,28 % 10,60 %

Amazon.com AMZN UW USA Maloobchod 6,27 % 17,00 %

Bank of America BAC UN USA Banky 3,96 % 6,00 %

The Blackstone Group BX UN USA Ostatní finanční služby 6,05 % 17,00 %

Facebook FB UW USA Software a služby 6,85 % 15,70 %

iShares MSCI China ETF MCHI UP USA Ostatní 3,92 % -

Moneta Money Bank MONET CP Česká republika Banky 6,22 % 20,60 %

Newell Brands NWL UN USA Spotřební zboží a oděvy 3,46 % 31,00 %

Palo Alto Networks PANW UN USA Hardware 5,19 % 8,50 %

ProSiebenSat.1 Media PSM GY Německo Média 5,27 % 17,00 %

Publicis Groupe PUB FP Francie Média 3,44 % 19,70 %

Siemens SIE GY Německo Průmyslové zboží 6,45 % 10,20 %

Starbucks Corporation SBUX UW USA Spotřebitelské služby 5,57 % 14,90 %

ThyssenKrupp TKA GY Německo Materiály 5,75 % 24,90 %

TransCanada Corporation TRP UN Ostatní Energetika 5,51 % 15,10 %

Vulcan Materials Company VMC UN USA Materiály 4,52 % 20,60 %

Hotovost - - - 15,28 % -

SLOŽENÍ CYRRUS ACTIVE INDEX CZK K 10. 10. 2017

ZDROJ: BLOOMBERG, CYRRUS, A.S.* Vzdálenost průměrné roční cílové ceny dle dat agentury Bloomberg.

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 kurzů 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. 
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