20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019
V rámci Investičního výhledu pro letošní rok bylo analytiky
vybráno několik atraktivních akciových titulů, kterým by se
v nadcházejících obdobích mělo nadprůměrně dařit. Jedná se o společnosti působící převážně na americkém trhu,
jenž se nadále nachází ve své růstové fázi. Zároveň jde
o firmy, které v rámci svého segmentu trhu patří k naprosté špičce. Vybrané společnosti jsou Podkladovými aktivy
nového produktu, jenž je již čtvrtým z velmi úspěšné investiční
řady Top Picks.
Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do akcií
předních amerických společností a podílet se na jejich dalším
rozvoji. Certifikát je optimálním řešením pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění
investice proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje

POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ ŘADY
TOP PICKS
ATRAKTIVNÍ VÝNOSOVÝ PROFIL
PRODUKTU
PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 140 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
90% KAPITÁLOVÁ OCHRANA
INVESTICE MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ DO CZK

investorovi díky své unikátní konstrukci získat výnos až 40 %, a to
v podobě podmíněného kupónu, který je navázán na ceny
Podkladových akcií významných společností AbbVie, Best Buy,
Qualcomm a Verizon.

20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019 má velmi atraktivní výnosový profil. Certifikát nabízí potenciální zhodnocení
v podobě výplaty výnosu ve výši až 20 % p. a. Kupón závisející na výkonnosti Podkladových akcií bude vyplacen při splatnosti
produktu. Zároveň certifikát poskytuje 90% garanci investovaného kapitálu a měnové zajištění do CZK. Doba splatnosti
certifikátu je stanovena na 24 měsíců, certifikát však lze prodat i před datem splatnosti.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: K Rozhodnému dni pro výplatu finálního
kupónu je finální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána
s její Počáteční hodnotou. Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna:
a) 90 % Počáteční hodnoty dané akcie,
je investorovi vyplacen 15% kupón.
b) 105 % Počáteční hodnoty dané akcie,
je investorovi vyplacen 40% kupón.
Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty
plynoucí z certifikátu ke splatnosti je důležitá cena čtyř akcií
(AbbVie, Best Buy, Qualcomm a Verizon). Jestliže je v Den finálního ocenění:
a) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je
investorovi vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.
b) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
nižší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.
Autocall: K 6. 3. 2020 dojde k automatickému předčasnému
splacení certifikátu ve výši 110 % jeho Nominální hodnoty (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v Rozhodný
den pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. V případě předčasného splacení nemá investor nárok na
vyplacení případných dalších kupónů.

CHAR AK TERISTIK A
20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019
Emitent:

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

ISIN:

XS1917246073

Typ certifikátu:

Ladder certifikát

Den emise:

7. 3. 2019

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 28. 2. 2019; 16:00 hod.

Kapitálová ochrana:

90 % kapitálové garance

Podkladové akcie:
(označení dle
Bloombergu)

AbbVie (ABBV UN)
Best Buy (BBY UN)
Qualcomm (QCOM UW)

V ÝHODY
-- Investice je navázána na akcie významných

Verizon (VZ UN)

společností s atraktivním růstovým potenciálem.

-- Unikátní konstrukce produktu, díky níž je možné získat

Počáteční hodnota:

Zavírací cena akcií ze dne 28. 2. 2019

-- 90% kapitálová garance.

Pozorování:

Pouze v Den finálního ocenění (1. 3. 2021)

Podmíněný kupón:

Až 20 % p. a.* dle výkonnosti
Podkladových aktiv

zhodnocení až 20 % p. a.

-- Investice měnově zajištěná do CZK, investor tedy
nepodstupuje měnové riziko.

-- Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

-- Krátká doba splatnosti.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)
-- V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu
i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).

-- Výše vyplaceného kupónu je podmíněna výkonností

Podkladových akcií. Maximální výnos plynoucí z držby
certifikátu je omezen na 20 % p. a., i pokud mají všechny
Podkladové akcie vyšší výkonnost.

-- Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních

podmínkách, jako je například cena Podkladových akcií,
volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje kreditní riziko Emitenta.

-- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

KLÍČOVÉ INFORMACE
-- Klíčové informace pro investory, modelové scénáře

nákladů, ceník služeb, Prospekt a Termsheet naleznete
na www.bit.ly/2MyROVt.

Rozhodný den
pro Autocall:

28. 2. 2020

Den splatnosti
při Autocall:

6. 3. 2020

Rozhodný den pro
výplatu finálního
kupónu:

1. 3. 2021

Den výplaty
finálního kupónu:

8. 3. 2021

Den finálního
ocenění:

1. 3. 2021

Den splatnosti:

8. 3. 2021

Měna:

CZK
*před zdaněním

V ÝPL ATNÍ PROFIL PRODUK TU
KE SPL ATNOSTI

V ÝPL ATNÍ PROFIL PRODUK TU
KE SPL ATNOSTI (GR AFICK Y )
Výnos ve splatnosti

Výkonnost nejslabší
podkladové akcie

Výkonnost Ladder
certifikátu (2 roky)

Scénář 1

méně než -10 %

-10 %

Scénář 2

od -10 % do +5 %

15 %

Scénář 3

více než +5 %

40 %

140 %

Výplatní proﬁl
(ke splatnosti)

115 %

100 %

Podklad s nejnižší
výkoností ke splatnosti

90 %
90 %
Počáteční
hodnoty

105 %
Počáteční
hodnoty

PODKL ADOVÉ AKCIE
ABBVIE

BEST BUY

Jedna z největších farmaceutických společností na světě, která
vyvíjí a prodává léky na léčbu autoimunitních nemocí - zejména
se jedná o lék Humira, jehož tržby rostou o 15 % ročně. Dále se
zaměřuje na výzkum léčiv v oblasti chronického autoimunitního
onemocnění v revmatologii, gastroenterologii, dermatologii a onkologii. Společnost celosvětově zaměstnává přes 30 tisíc zaměstnanců, provozuje 21 center primárního výzkumu a výrobních zařízení po celém světě. Své produkty firma prodává ve 170 zemích
světa. Firma se aktuálně zabývá vývojem kombinačního režimu
svého léku proti nádorovému onemocnění pro léčbu metastatického pankreatického adenokarcinomu, jedné z nejagresivnějších
a nejnebezpečnějších forem rakoviny. Firma očekává, že po uvedení přípravku na trh v roce 2020, budou tržní prodeje přípravku
ve výši zhruba 5 miliard dolarů.

Tato americká společnost založená již v šedesátých letech je
známým maloobchodním prodejcem spotřební elektroniky a zábavního softwaru. V nabídce nalezneme produkty renomovaných
světových značek od Apple přes Samsung až po Sony. Společnost působí převážně na trhu v USA, kde generuje více jak 90 %
svých tržeb a zaujímá tržní podíl přes 20 %, dále pak v Kanadě
nebo Mexiku. Se svou sítí 1700 kamenných poboček a rozsáhlým internetovým obchodem patří k největším prodejcům spotřební elektroniky. Kromě prodeje se společnost také zaměřuje
prostřednictvím svých dceřiných společností jako například Geek
Squad také na poskytování služeb svým klientům jako je technická podpora, konfigurace a instalace prodaných zařízení. Právě
segment služeb by měl být hlavním zdrojem růstu v nadcházejícím roce, ve kterém odhaduje společnost tržby v celkové výši až
43 miliard USD.

QUALCOMM
Qualcomm je americká společnost zabývající se výrobou polovodičových a telekomunikačních zařízení, kde patří mezi největší inovátory. Společnost je především zaměřená na segment
mobilních telefonů a satelitních stanic, kde dodává kompletní čipsety a na celosvětovém trhu patří k lídrům v této oblasti.
Vlajkovou lodí společnosti jsou v současnosti mikročipy pro
mobilní telefony Qualcomm Snapdragon, které jsou dále využívány například v mobilních telefonech Samsung nebo iPhone.
Další významnou oblastí působnosti společnosti jsou dodávky
čipového vybavení pro provozovatele datových center a cloudových úložišť. Výnosy společnosti by měly v letošním roce růst
tempem okolo 5 %, což je dáno také posílením pozice společnosti
právě ve výrobě čipů pro datová centra a cloud, jejichž poptávka
v poslední době výrazně narostla.

VERIZON
Společnost Verizon je nadnárodní telekomunikační konglomerát, který je od roku 2004 součástí indexu Dow Jones Industrial
Average, kde nahradil svého konkurenta společnost AT&T, který byl součástí indexu od Velké hospodářské krize. Společnost
vznikla v roce 1984 nuceným rozdělením společnosti AT&T na
sedm samostatných společností zvaných „Baby Bells“ jako Bell
Atlantic a po převzetí společnosti GTE v roce 2002 změnila svůj
název na Verizon, z latinského veritas (=pravda).
Jedna z dceřiných společností Verizon Wireless je největším
poskytovatelem bezdrátových komunikačních služeb s více jak
115 miliony propojení a zároveň je Verizon druhým největším poskytovatelem telekomunikačních služeb ve Spojených státech.
Výnosy v roce 2018 dle odhadů rostly o 3,9 % meziročně a dlouhodobě se společnosti daří získávat nové zákazníky a zvyšovat
čistý zisk.

A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
TOMÁŠ MENČÍK		 Brno

mencik@cyrrus.cz

Hlavní investiční stratég

JIŘÍ ŠIMARA			

Brno

simara@cyrrus.cz

Manažer strukturovaných produktů

JAKUB OBROVSKÝ

Brno

jakub.obrovsky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

DENISA ŽUPOVÁ		 Brno

denisa.zupova@cyrrus.cz

TRADING & SALES
PETR PEŠEK			

Praha pesek@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 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 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.

800 297 787 | www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka

