12 % EXPRESS CERTIFIKÁT: E-COMMERCE A MÉDIA
S rozvojem technologií neustále roste počet jejích uživatelů
a neméně i uživatelů internetu. S technologiemi se také stále
více rozvíjí internetová média a e-marketing. Mezi internetová
média patří služby jako webové stránky, e-maily, sociální

PŘÍLEŽITOST K V ÝPL ATĚ A Ž 124 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ

sítě, online televize a rádia. S online médii je úzce spojený
i e-marketing, který zahrnuje především marketing na internetu,
mobilní marketing a marketing pro online televize.
Prostřednictvím tohoto express certifikátu můžete investovat do
odvětví e-commerce a internetových medií a podílet se na jejich
rozvoji. Certifikát je dobrým řešením pro investory vyhledávající

K APITÁLOVÁ BARIÉR A NASTAVENA
NA 65 % SE SLEDOVÁNÍM POUZE
KE DNI FINÁLNÍHO OCENĚNÍ
MA XIMÁLNÍ SPL ATNOST 24 MĚSÍCŮ

atraktivní potenciální výnos při podmíněném zajištění investice
proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje investorovi
získat výnos až 24 % za 24 měsíců, a to v podobě fixních kupónů
v celkové výši 6 % a podmíněných kupónů ve výši až 18 % v případě,
že dojde k předčasnému splacení certifikátu (viz funkcionalita).
Investice je navázaná na koš cen Podkladových akcií atraktivních

MOŽNOST PŘEDČASNÉHO
SPL ACENÍ CERTIFIK ÁTU
INVESTICE V CZK

společností odvětví – Alphabet, Baidu, eBay, Facebook.

12 % EXPRESS CERTIFIKÁT: E-COMMERCE A MÉDIA má velmi atraktivní výnosový profil. Certifikát nabízí potenciální
zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 24 % za 24 měsíců. Každé čtvrtletí je vyplácen kupón 3 % (12 % p. a.),
přičemž první dva kupóny jsou garantované, následující kupóny jsou podmíněné. Investovaný kapitál je chráněn proti
poklesu ceny každé z Podkladových akcií až o 35 % oproti své Počáteční hodnotě, přičemž pokles je sledován pouze v Den
finálního ocenění. Doba splatnosti certifikátu je nastavena na 24 měsíců, certifikát lze však prodat i před datem splatnosti
za cenu stanovenou Emitentem.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: Investor obdrží první dvě čtvrtletí fixní kupón ve výši 3 % (6 % za pololetí). Každé následující čtvrtletí nastane pozorování pro výplatu podmíněného kupónu.
Podmíněný kupón ve výši 3 % (12 % p.a.) bude vyplacen za
předpokladu, že tržní cena každé z Podkladových akcií bude
v nejblíže předcházející Rozhodný den pro výplatu kupónu
nad svou Počáteční hodnotou. Pokud některý z kupónů (případně více po sobě) nebude vyplacen a ve zbývající době
do splatnosti budou splněny podmínky pro výplatu některého
z dalších kupónů, dojde automaticky k výplatě i dosud nevyplacených kupónů.
Investovaný kapitál: Nedojde-li k předčasnému splacení dle podmínek níže, je pro určení výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti důležitá cena čtyř akcií (Alphabet, Baidu, eBay,
Facebook). Pokud v Den finálního ocenění nebude proražena úroveň Kapitálové bariéry žádnou z Podkladových akcií, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu plus výnosy ve formě
vyplacených kuponů. Dojde-li v Den finálního ocenění k dotčení
nebo proražení Kapitálové bariéry některou z Podkladových akcií,
investor participuje 1:1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností. Pravidla pro výplatu kupónů tím nejsou dotčena.
Autocall: V den výplaty kupónu, nejdříve však v říjnu 2018,
dojde rovněž k automatickému předčasnému splacení certifikátu
ve výši 100 % nominální hodnoty certifikátu (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v nejblíže předcházející
Rozhodný den pro Autocall nachází nad 100 % své Počáteční
hodnoty. V případě předčasného splacení nemá investor nárok
na vyplacení dalších kupónů za neuběhlá čtvrtletí.

V ÝHODY

CHARAKTERISTIKA
12 % EXPRESS CERTIFIKÁT:
E-COMMERCE A MÉDIA
Emitent

Typ certifikátu:

Express certifikát

ISIN

CH0402354127

Období

24 měsíců
(22. 2. 2018 – 6. 4. 2020)

Den emise

22. 2. 2018

Emisní kurz

1000 CZK

Upisovací období

do 29. 3. 2018; 16:00 hodin

Kapitálová bariéra

65 % Počáteční hodnoty

Podkladová akcie

Alphabet (GOOGL UQ)

(označení dle Bloombergu)

-- Pokud v některém z dalších Rozhodných dnů budou splněny

podmínky pro výplatu kupónu, budou automaticky vyplaceny
i předchozí nevyplacené kupóny.

-- Bezpečnostní zóna proti poklesu ve výši 34,99 %.
-- Sledování Kapitálové bariéry pouze v Den finálního ocenění,
nikoliv kontinuálně.

-- Denní obchodování a likvidita během života produktu

Facebook (FB UQ)
Počáteční hodnota
Pozorování

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)
-- V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu

12 %* p. a., pozorování čtvrtletně

Garantovaný kupón

3 %, výplata kupónu čtvrtletně
(celkem 6 %)

Rozhodné dny pro výplatu

31. 12. 2018, 1. 4. 2019, 1. 7. 2019,

kupónu:

30. 9. 2019, 30. 12. 2019, 30. 3. 2020

Data výplaty kupónu:

9. 7. 2018, 4. 10. 2018, 4. 1. 2019,
4. 4. 2019, 4. 7. 2019, 3. 10. 2019,
3. 1. 2020, 6. 4. 2020

-- Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních

-- Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen
na 12 % p. a., i pokud mají všechny Podkladové akcie
vyšší výkonnost. Maximální ztráta je omezena výší
investovaných prostředků.

-- Všechny uváděné výnosy jsou výnosy před zdaněním.
-- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními na
poslední straně dokumentu.

KLÍČOVÉ INFORMACE
-- Klíčové informace pro investory, modelové scénáře nákladů,

ceník služeb a Termsheet naleznete na www.goo.gl/Q3R6e5.

Pouze v Den finálního ocenění

Podmíněný kupón

i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).

podmínkách, jako je například cena Podkladových akcií,
volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi Podkladovými
akciemi. Investor akceptuje kreditní riziko emitenta Leonteq
Securities AG, Guernsey Branch (kreditní riziko).

Zavírací cena akcií ze dne 30. 3. 2018

(30. 3. 2020)

poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

-- Investice je měnově zajištěna do CZK.
-- Krátká doba splatnosti – maximálně 24 měsíců.

Baidu (BIDU UQ)
eBay (EBAY UQ)

-- Atraktivní čtvrtletní kupóny ve výši 3 % (12 % p.a.).

První dva kupóny jsou garantované, následující kupóny
jsou podmíněné, vyplacené v případě, že v Rozhodný den
pro výplatu kupónu je tržní cena každé z Podkladových
akcií nad svou Počáteční hodnotou.

Leonteq Securities AG,
Guernsey Branch

Rozhodné dny pro Autocall:

1. 10. 2018, 31. 12. 2018, 1. 4. 2019,
1. 7. 2019, 30. 9. 2019, 30. 12. 2019,
30. 3. 2020

Data splatnosti při Autocall:

4. 10. 2018, 4. 1. 2019, 4. 4. 2019,
4. 7. 2019, 3. 10. 2019, 3. 1. 2020,
6. 4. 2020

Den finálního ocenění:

30. 3. 2020

Den splatnosti:

6. 4. 2020

Měna:

CZK
* před zdaněním

ALPHABET
Jde o technologický kolos, jehož vlajkovou lodí je vyhledávač
Google, který generuje 99 % tržeb celé společnosti, a to
převážně z reklam. Podle tržní kapitalizace je Alphabet druhou
největší americkou firmou a podle zisku je v první desítce.
V letošním roce by se měl čistý zisk přiblížit 20 miliardám
dolarů, což by znamenalo 20% meziroční nárůst. Mezi známé
společnosti spadající pod Alphabet patří kromě Googlu
například i Android, Gmail, Picasa či YouTube. Firemní akcie se
vyznačují dlouhodobým růstem, což by dle dat zveřejněných
agenturou Bloomberg mělo pokračovat i v následujících
dvanácti měsících. Konsensus cílových cen indikuje více než
14% výnosový potenciál oproti aktuálním tržním cenám.
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V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

BAIDU
Baidu je hlavní čínský internetový vyhledávač. Společnost
založená v roce 2000 je zaměřená na řešení internetového
vyhledávání a online marketing. Platforma obsahuje i platební
nástroje, vyvíjí a prodává software pro webové aplikace
a poskytuje služby související s lidskými zdroji. Tato
společnost je jedna z prvních, která se pustila do vývoje umělé
inteligence. Společnost má od svého založení nepřetržitý růst
tržeb. Přes 80 % příjmů plyne z internetového marketingu.
Aktuální meziroční růst tržeb je 20 % při marži okolo
20 %. Podle agentury Bloomberg 61 % analytiků doporučuje
aktuálně akcii společnosti Baidu k nákupu.
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EBAY
Známý aukční portál eBay byl založen roku 1995, přičemž
šlo o jeden z nejúspěšnějších projektů vzniklých během
internetové revoluce v devadesátých letech. Nyní jde o firmu
s miliardovými obraty, jejíž akcie se obchodují na burze
NASDAQ. Obchodním modelem společnosti se inspirovalo
například tuzemské Aukro. Aktuálně platformu využívá více
než 170 milionů aktivních kupujících, kteří mohou vybírat
z více než 1 miliardy inzerovaných položek. Solidní investiční
základ indikuje i predikce analytického konsensu agentury
Bloomberg, dle níž společnost čeká postupný růst tržeb
i zisku. Podle agentury Bloomberg má akcie aktuálně 12 %
potenciál do cílové ceny.
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V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

FACEBOOK
Facebook je největší světovou sociální sítí, která má více než
2 miliardy aktivních uživatelů. Kromě rekordního počtu
uživatelů roste i čas, který lidé na Facebooku tráví. To vše
představuje potenciál pro další zvyšování příjmů z reklamy,
které tvoří 99 % celkových příjmů. Firma letos oslaví šesté
výročí od IPO, za tuto dobu se akcie zhodnotily více než 6×.
Facebook profituje zejména z vyšší oblíbenosti mobilních
zařízení, jako prozíravé se rovněž ukázaly akvizice sociální
sítě Instagram a populárního messengeru WhatsApp. Podle
agentury Bloomberg 90 % analytiků doporučuje akcii k nákupu.

205
185
165
145
125
105
85
65
45
25
5

V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET
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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

JANA GAJDOŠÍKOVÁ

Brno

jana.gajdosikova@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

TRADING & SALES
DENISA ŽUPOVÁ		 Brno
ONDŘEJ SEMERA		

denisa.zupova@cyrrus.cz

Praha ondrej.semera@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 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.
Při nákupu jakéhokoli produktu popsaného v tomto dokumentu nakupují investoři investiční nástroj od společnosti CYRRUS. CYRRUS není
zástupcem emitenta, ručitele ani žádné z přidružených společností. Investor nebude v žádném smluvním vztahu s emitentem, ručitelem
a žádnou z přidružených společností. Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS. 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.
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bezplatná infolinka

