Automakers
S A Ž 11% V ÝNOSEM Z A ROK

Boj o automobilový trůn
BMW a Mercedes stojí na vrcholu německého automobilového průmyslu.
Přes sto let spolu bojují o trůn, a právě proto neustále přináší
nové nápady a rozvíjí se.
Jejich preciznost, důraz na detail a schopnost si hravě poradit s technickými překážkami inspiruje automobilový
průmysl po celém světě. BMW a Mercedes jsou ikony. Každý z nich má sice trochu jiný přístup, ale oba značky beze
sporu vyrábějí ta nejlepší auta na světě. Nezáleží na tom, jestli auta budoucnosti budou jezdit na benzín, elektřinu
nebo vodík, jména BMW a Mercedes budou vždy rezonovat.
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Tento dokument je propagačním sdělením.
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Investice měnově
zajištěná do EUR

––––––
CHAR AK TERISTIK A CERTIFIK ÁTU
Vše, co o investici potřebujete vědět,
v jedné krásné tabulce.

Na začátku investice se zafixuje Počáteční hodnota Podkladových aktiv a každý rok pak probíhá pozorování. Pokud jsou splněny podmínky, je vyplacen výnos a investice ukončena. Pokud podmínky splněny nejsou, investice se prodlužuje o další rok
a pak následuje nové pozorování. V tomto případě jsou podmínky méně přísné a zisk je dvojnásobný. Čím delší je život certifikátu, tím vyšší je zisk a podmínky pro jeho výplatu jsou mírnější.

DATUM FIXACE POČÁTEČNÍ HODNOTY

10. 8. 2022

ZAČÁTEK INVESTICE
17. 8. 2022

POZOROVÁNÍ PŘEDČASNÉHO
SPL ACENÍ

14. 8. 2023

VŠECHNA
PODKLADOVÁ
AKTIVA

≥100 %*
Předčasné splacení certifikátu
ANO

NE

FINÁLNÍ POZOROVÁNÍ

12. 8. 2024

a výplata 111 % investovaných prostředků
k 21. 8. 2023

VŠECHNA
PODKLADOVÁ
AKTIVA

≥80 %*
Ukončení certifikátu
NE

ANO

a výplata 122 % investovaných prostředků
k 19. 8. 2024

VŠECHNA
PODKLADOVÁ
AKTIVA

≥60 %*
Ukončení certifikátu
NE

ANO

Participace 1 : 1 na výkonnosti
nejslabšího Podkladového aktiva

* vztahuje se k Počáteční hodnotě Podkladového aktiva

a výplata 100 % investovaných prostředků
k 19. 8. 2024
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PROČ NĚMECKÉ AUTOMOBILK Y ZROVNA TEĎ?

Německé automobilky jsou levné. Obchodují se pouze za nízký násobek ročního zisku, který je pod
dlouhodobým průměrem. BMW i Mercedes zůstávají ziskové. Přitom obě automobilky vyplácejí
zhruba třetinu až polovinu svých zisků, takže ve firmách zůstává potřebná část financí pro inovace
do elektromobility nebo jako rezerva.

Ceny akcií jsou takto atraktivní vzhledem k obavám z recese v Evropě a hrozbě zastavení
dodávek ruského plynu, na kterém je německý průmysl závislý. Dle aktuálních odhadů
se nezdá pravděpodobné úplné zastavení plynu proudícího z Ruska a evropské státy
usilovně pracují na úsporných opatřeních a snížení závislosti na ruském plynu.

Obě automobilky mají dlouholetou historii a vybudovanou celosvětově známou značku, díky
které mají velké zastoupení prodejů mimo Evropu také v Asii a v Americe. Jelikož se jedná
o luxusní zboží, mají možnost si do jisté míry diktovat cenu. Krátkodobé snížení produkce je
tedy nemusí výrazně poznamenat. Již v prvním čtvrtletí letošního roku byl prodej automobilů meziročně nižší, přesto došlo k nárůstu tržeb, jelikož se podařilo zaměřit se na produkci
prémiovějších modelů.

––––––
JAK Á JSOU PODKL ADOVÁ AK TIVA?

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz je německý výrobce luxusních vozů se sídlem ve Stuttgartu, jehož historie sahá až k prvnímu výrobci automobilů se spalovacími motory. Navíc byla společnost
jednou z prvních na světě, která vyrobila svůj vlastní hybridní vůz, kombinující jízdu na benzin a elektřinu, a to už v roce
1906! V současnosti se jedná o jednoho z největších výrobců luxusních automobilů na světě s roční produkcí přes 2 miliony vozů. Musíme také zmínit jeho ikonickou stříbrnou barvu, bez které by to nebyl Mercedes-Benz. S vozy této značky
se pojí již od roku 1930, kdy závodnímu světu začaly vládnout
vozy Silver Arrows. Od poloviny 50. let pak značka prorážela na poli bezpečnostních inovací, zejména v přístupu ke konstrukci vozu. Začaly se objevovat deformační zóny a přednost
ochrany posádky před karoserií. Nyní má firma ambiciózní
plán transformovat se do čistě elektrické produkce do konce aktuální dekády. Invaze na Ukrajině uštědřila evropskému
automotive průmyslu ránu a srazila ceny akcií. Aktuální ocenění akcií Mercedez-Benz je tak s P/E okolo 6.

BMW
BMW je světoznámá značka luxusních vozů se sídlem v bavorském Mnichově. Je navíc mateřskou společností automobilek Mini a Rolls-Royce, přičemž dohromady koncern
vyrobí přes 2 miliony aut ročně. Začátky společnosti sahají více než 100 let do minulosti, kdy firma vyráběla letecké motory a s automobily začala až po první světové válce,
kdy Německo dostalo zákaz výroby letadel a leteckých komponentů. V 50. letech minulého století se pak BMW dostalo do finančních potíží a málem bylo odkoupeno společností
Mercedes-Benz. Nakonec k tomu ale nedošlo. Společnost je
jedním z průkopníků elektromobility. Svůj první elektromobil představili už v 70. letech, nicméně na trh se vůz nedostal.
V posledních letech se BMW přidalo k nastupující vlně elektromobilismu a produkuje jak hybridní, tak čistě elektrická
auta. I tuto značku, potažmo její akcie, zasáhla probíhající válka na Ukrajině. Aktuální ocenění akcií se pohybuje u P/E okolo 4. To z akcií BMW dělá zajímavou příležitost do portfolia.
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––––––
Z AUJALI JSTE MĚ, CO DÁL?

Kontaktujte nás
800 297 787

WWW.CYRRUS.CZ

Bezplatná infolinka

Aktuální nabídky na webu

Sejděte se
s investičním specialistou
Kdo je investiční specialista? Odborník, který bude při obchodování vaší
pravou rukou – přináší nová doporučení, komunikuje s naším analytickým
oddělením a je vám kdykoliv k dispozici. Investiční specialista je zároveň
pod přísným dohledem. Jeho práci hlídají nejen kontrolní orgány obchodníků s cennými papíry, naše firma, ale také Česká národní banka.

Podepište
komisionářskou smlouvu
Ta vám umožní využívat služby CYRRUS. Po podpisu smlouvy spolu s makléřem sestavíte investiční portfolio a převedete
peníze určené k investování na klientský účet.

Obchodujte
A radujte se z výsledků.

Investujte. CYRRUS

––––––
CHAR AK TERISTIK A CERTIFIK ÁTU
Vše, co o investici potřebujete vědět,
v jedné krásné tabulce.

Co byste měli vědět, než začnete?

Konečná cena certifikátu ve splatnosti se může nacházet
pod Emisním kurzem, tedy pod 100 %.

Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je

Základní informace o certifikátu
11 % Express: Automakers
EUR 8/2022
Emitent:

Goldman Sachs International, London, UK
(Moody's A1 / Standard & Poor's A+ / Fitch A+)

ISIN:

XS2467282088

Typ certifikátu:

Express

Den emise:

17. 8. 2022

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

100 EUR

Emisní kurz:

100 %

Podkladové aktiva:
(Označení dle Bloomberg)

Bayerische Motoren Werke AG (BMW GY)
Mercedes-Benz Group AG (MBG GY)

Upisovací období:

Do 10. 8. 2022, 16:00 hod.

Počáteční hodnota:

Uzavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 10. 8. 2022

Kapitálová bariéra:

60 % Počáteční hodnoty

Den finálního
ocenění:

12. 8. 2024

Den Splatnosti:

19. 8. 2024

Měna:

EUR

omezen na 11 % p. a.*, a to i pokud mají
všechna aktiva vyšší výkonnost.

Emitent stanovuje cenu certifikátu v návaznosti
na tržní podmínky. Investor akceptuje kreditní
riziko Emitenta.

Nezapomeňte se seznámit s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

Chcete se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory, Prospekt emitenta
a Termsheet najdete zde: www.bit.ly/3yLjtee.

* před zdaněním

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

800 297 787
bezplatná infolinka

w w w.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 seznámení 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. 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, podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů, platné znění ceníku a VOP a modelové
scénáře nákladů naleznete na internetových stránkách společnosti v sekci O nás (www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty). 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.

