TWIN-WIN
se společností APPLE
V Ý N OS A Ž 30 % I P Ř I P O K LE S U A KCI Í

Už Newton těžil z pádu jablka
A stejně tak můžete vy – někdo objeví gravitaci, někdo skvělou investici.
Přinášíme společnost Apple v oblíbeném Twin-Win certifikátu,
který z nemožného dělá možné – umožňuje vydělávat nejen
na růstu Applu, ale i na jeho částečném poklesu.
A to až 30 %.
Kdo by neznal společnost Apple a její výrobky iPhone, MacBook či iPad?
Svoji popularitu si získala i mezi investory – nejeden totiž pochopil, že tato nejhodnotnější společnost na světě
nedosáhne svého úspěchu jen tak pro nic za nic. Její tržní kapitalizace převyšuje astronomických 2,4 bilionu USD.
V kombinaci s Twin-Win funkcionalitou by měla jednoznačně patřit do vašeho investičního portfolia.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě základní funkcionalitu investičního certifikátu?
Zde vám ji představíme a seznámíme vás se zásadními termíny
či vlastnostmi certifikátu. Ať vám nic důležitého neunikne.

Twin-Win? Jako dvojitá výhra? Ano!

Co můžete získat?

Specialitou tohoto certifikátu totiž je, že investor může
vydělat nejen na růstu podkladových aktiv, ale i na je-
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konnost akcií Applu může klesnout až o 30 %, ale vy
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stále získáte tučný výnos. Kdo jiný vám toto nabídne?
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Twin-Win certifikát vs. podkladové aktivum
140 %

130 %

Participace 100 % na růstu
ceny Podkladového aktiva
do Úrovně cap (130 %)

120 %

Výplata z certifikátu

Maximální výplata 130 % z pozitivní
výkonnosti Podkladového aktiva na Úrovni
cap certifikátu (130 % Počáteční hodnoty)

100% pozitivní participace
na poklesu ceny Podkladového aktiva
(do 70 % Počáteční hodnoty)

Bariéra
(70 % Počáteční hodnoty)

110 %

100%

V případě proražení Bariéry
participace 1 : 1 na výkonnosti
Podkladového aktiva

90 %

80 %

Počáteční hodnota
Podkladového aktiva

Podkladové aktivum

70 %
70 %
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Podkladová akcie

Twin-Win certifikát

Podkladové aktivum

130 %
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VÍCE O INVESTICI
Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí.
Projděte si, v čem spočívá funkcionalita tohoto certifikátu a jak se může chovat.
Zabere to jen chviličku.

Funkcionalita a výplatní profil

Co musíte vědět (Rizika)

Výnos z tohoto certifikátu je závislý na vývoji ceny Podklado-

- V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu

vého aktiva v Den finálního ocenění.
1. Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladového ak-

i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).
- Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních

tiva nad jeho Počáteční hodnotou, participuje investor na

podmínkách, jako je například cena Podkladových

vývoji ceny Podkladového aktiva v poměru 1 : 1, a to až

aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby. Investor

do Úrovně cap. Maximální výnos je v tomto případě tedy

akceptuje kreditní riziko Emitenta.

30 % (10 % p. a.).
2. Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladového

- Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen
(viz část Funkcionalita), i pokud má Podkladové aktivum

aktiva pod jeho Počáteční hodnotou a zároveň nedošlo

vyšší výkonnost. Produkt neobsahuje garanci

k proražení Bariéry, participuje investor na vývoji ceny

návratnosti investovaného kapitálu.

Podkladového aktiva v poměru -1 : 1 (tedy v opačném poměru a získává výnos). Maximální výnos je v tomto přípa-

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

dě tedy 30 % (10 % p. a.).
3. Dojde-li v Den finálního ocenění k proraže
ní Bariéry

Chcete vědět ještě více?

Podkladovým aktivem, investor participuje 1 : 1 na vývo-

Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů,

ji Podkladového aktiva a obdrží za každý kus certifikátu

Ceník služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt

celý počet Podkladového aktiva. Zbývající hodnota bude

emitenta a Dodatky najdete zde: www.bit.ly/3rjowNN.

vyplacena v hotovosti.

Váš užitek
- Možnost získat atraktivní výnos nejen při růstu,
ale i částečném poklesu Podkladového aktiva.
- Sledování Bariéry pouze v Den finálního ocenění, nikoliv
kontinuálně. Prorazí Apple bariéru dříve? Nevadí. Má
dost času se vrátit a vaši investici to nijak neohrozí.
- Denní obchodování a likvidita (možnost předčasného
odprodeje) během života produktu poskytovaná
emitentem dle emisních podmínek.
- Doba splatnosti – 3 roky.

Charakteristika certifikátu TWIN-WIN: APPLE USD 3/2021
Emitent:

Credit Suisse AG, London Branch
(Moody's Aa3 / S&P's A+ / Fitch A)

Garant:

Credit Suisse International

ISIN:

DE000CS8C4W8

Typ certifikátu:

Twin-Win

Upisovací období:

Do 8. 3. 2021, 16:00 hod.

Den emise:

15. 3. 2021

Nominální hodnota jednoho certifikátu:

200 USD

Emisní kurz:

200 USD

Podkladové aktivum:
(označení dle Bloombergu)

Apple Inc. (AAPL UW)

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladového aktiva
ze dne 8. 3. 2021

Pozorování:

Pouze v Den finálního ocenění (8. 3. 2024)

Úroveň cap:

130 % Počáteční hodnoty

Bariéra:

70 % Počáteční hodnoty

Participace:
- nad Úrovní cap:
- od Počáteční hodnoty do Úrovně cap:
- pod Počáteční hodnotou do Bariéry (neproražena):
- pod Bariérou

0%
100 %
-100 %
100 %

Den finálního ocenění:

8. 3. 2024

Den splatnosti:

18. 3. 2024

Měna:

USD
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CO JE PODKL ADOV ÝM AK TIVEM?

Apple
Podkladovým aktivem tohoto certifikátu byly zvoleny akcie společnosti Apple. Americká společnost se sídlem
v Kalifornii patří ke globálně nejznámějším firmám. Apple se soustředí na vývoj, výrobu a prodej telefonů, počítačů a souvisejícího softwaru.
Produkty společnosti není třeba dlouze představovat, jelikož iPhone, MacBook nebo iPad jsou známé široké
veřejnosti. Právě prodeje mobilních telefonů společnosti přináší 60 % všech příjmů. Kromě hardwaru se v posledních letech rychle vyvíjí i poskytování služeb, kam můžeme zařadit hudební službu iTunes, platební službu
Apple Pay či Apple TV+. Poslední zprávy společnosti hovoří o tom, že díky pokroku ve vývoji technologií pro
autonomní vozy plánuje Apple v roce 2024 zahájit výrobu automobilů, které budou využívat vlastní technologii
bateriových článků.
Přední světová organizace v oblasti oceňování značek a strategií Brand Finance označila Apple za nejhodnotnější světovou značku a ohodnotila ji na 263,4 mld. USD (oproti žebříčku z předchozího roku je to nárůst o 87 %).
V roce 2018 byl Apple první společností, která překonala hranici biliónu dolarů tržní kapitalizace. Cena akcie
v loňském roce vzrostla o 81 % na cenu 132,7 USD.

Hospodářské výsledky společnosti
Apple zveřejnil report za první fiskální kvartál roku
2021 (období končící 26. prosince 2020) na konci ledna. Společnost zaznamenala rekordní tržby, které překonaly 111,4 miliardy USD a meziročně tak došlo k jejich
růstu o 21 %. Prodeje táhly zejména nově představené
iPhony 12. Čistý zisk meziročně stoupl o 6,5 miliardy
USD a dosáhl 28,8 miliard USD (1,68 USD na akcii).
Dobré výsledky a silná pozice na trhu dávají skvělé vyhlídky na další roky.

Podíl jednotlivých segmentů
na výnosech společnosti
Služby; 14,1 %

iPad; 7,6 %

MacBook; 7,8 %
iPhone; 58,9 %
Wearables; 11,6 %

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.
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Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.
Minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích.

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

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.
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.
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. Nic vám neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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