
11 % CYRRUS CERTIFIKÁT: MÓDNÍ ZNAČKY
Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat výnos až 16,5 % 
za 18 měsíců. Kupóny ve výši 0,917 % budou vypláceny postupně 
v měsíčních intervalech za předpokladu, že žádná z Podkladových 
akcií nebude v Rozhodný den pro výplatu kupónu o 40 % a více 
pod Počáteční hodnotou. V den výplaty kupónu, nejdříve však  
v prosinci 2017, dojde rovněž automaticky k předčasnému splacení 
certifikátu (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie 
v Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své 
Počáteční hodnoty. Pokud nebudou v žádném z Rozhodných dní 
pro Autocall splněny podmínky pro splacení certifikátu a zároveň 
žádná z Podkladových akcií nebude v Den finálního ocenění  
o 40 % a více pod Počáteční hodnotou, obdrží investor k datu 
splatnosti zpět 100 % investovaného kapitálu. Nabízený certifikát 
je dobrým řešením pro investory vyhledávající atraktivní 
potenciální výnos při podmíněném zajištění investice proti poklesu 
akciového trhu. Investice je navázaná na koš cen Podkladových 
akcií atraktivních společností – Hugo Boss, Macy´s, Mattel,  
Ralph Lauren.

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 116,5 % 
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ

BARIÉRA NASTAVENA NA 60 % SE 
SLEDOVÁNÍM POUZE KE DNI  
FINÁLNÍHO OCENĚNÍ

MAXIMÁLNÍ SPLATNOST 18 MĚSÍCŮ

MOŽNOST PŘEDČASNÉHO  
SPLACENÍ CERTIFIKÁTU

INVESTICE V CZK

11 % CYRRUS CERTIFIKÁT: MÓDNÍ ZNAČKY  nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě  

výplaty výnosu ve výši až 11 % p. a. Kupón je vyplácen měsíčně ve výši 0,917 %. Bariéra je nastavena na 60 % 

Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v Den finálního ocenění, respektive  

v Rozhodný den pro výplatu kupónu.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: Investor obdrží každý měsíc kupón ve výši  

0,917 % (11 % p. a.) za předpokladu, že žádná z Podkladových akcií nebude  

v Rozhodný den pro výplatu kupónu o 40 % a více pod Počáteční hodnotou. 

Pokud některý z kupónů nebude vyplacen (případně více po sobě)  

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, je pro určení 

výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti důležitá cena  

čtyř akcií (Ralph Lauren, Hugo Boss, Macy´s, Mattel). Pokud v Den  

finálního ocenění nebude proražena úroveň Bariéry žádnou  

z Podkladových akcií, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu 

plus výnos ve formě pravidelného kupónu. Dojde-li v Den finálního 

ocenění k dotčení nebo proražení Bariéry alespoň jednou z Podkladových  

akcií, investor participuje 1:1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší 

výkonností. Pravidla pro výplatu kupónu tím nejsou dotčena.

Autocall: V den výplaty kupónu, nejdříve však v prosinci 2017, 

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 na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. V případě 

předčasného splacení nemá investor nárok na vyplacení dalších kupónů 

za neuběhlé měsíce.

VÝHODY
 - Atraktivní měsíční kupón ve výši 0,917 % (11 % p. a.) v případě,  

že v Rozhodný den pro výplatu kupónu nepoklesla žádná z akcií  

na nebo pod kupónovou Bariéru.

 - 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 39,99 %.

 - Sledování Bariéry pouze v Den finálního ocenění,  

nikoliv kontinuálně.

 - Denní obchodování a likvidita během života produktu poskytovaná 

Emitentem dle emisních podmínek.

 - Krátká doba splatnosti – maximálně 18 měsíců.

 - Investice je měnově zajištěna do CZK.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIKA)
 - Při proražení Bariéry není nárok na 100% ochranu kapitálu. V Den 

finálního ocenění může být konečná cena certifikátu i pod Emisním 

kurzem (viz část Funkcionalita).

 - Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, 

jako je například cena podkladových aktiv, volatilita, tržní úrokové 

sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje 

kreditní riziko emitenta Natixis Structured Issuance SA.

 - Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen  

na 11 % p. a., i pokud mají všechny akcie vyšší výkonnost.

 - Seznamte se prosím s důležitými upozorněními  

na poslední straně.

CHARAKTERISTIKA 
11 % CYRRUS CERTIFIKÁT: 
MÓDNÍ ZNAČKY

*před zdaněním

Emitent: Natixis Structured Issuance SA

ISIN: XS1513293149

Typ certifikátu: Bariérový Reverse Convertible

Období: 18 měsíců (12. 6. 2017 – 7. 12. 2018)

Den emise: 12. 6. 2017

Emisní kurz: 1000 CZK

Upisovací období: Do 31. 5. 2017; 16:00 hod.

Bariéra: 60 % Počáteční hodnoty

Podkladové akcie:
(označení dle Bloombergu)

Hugo Boss (BOSS GY)

Macy´s (M UN)

Mattel (MAT UW)

Ralph Lauren (RL UN) 

Počáteční hodnota: Zavírací cena akcií ze dne 31. 5. 2017

Pozorování: Pouze v Den finálního ocenění  
(30. 11. 2018)

Kupón: 11,0 %* p. a., výplata kupónu měsíčně

Rozhodné dny pro 
výplatu kupónu:

30. 6. 2017, 31. 7. 2017, 31. 8. 2017,  
2. 10. 2017, 1. 11. 2017, 30. 11. 2017,  
2. 1. 2018, 31. 1. 2018, 28. 2. 2018,  
3. 4. 2018, 30. 4. 2018, 31. 5. 2018,  
2. 7. 2018, 31. 7. 2018, 31. 8. 2018,  
1. 10. 2018, 31. 10. 2018, 30. 11. 2018

Data výplaty kupónu: 7. 7. 2017, 7. 8. 2017, 7. 9. 2017, 9. 10. 2017,  
8. 11. 2017, 7. 12. 2017, 9. 1. 2018, 7. 2. 2018, 
7. 3. 2018, 10. 4. 2018, 7. 5. 2018, 7. 6. 2018,  
9. 7. 2018, 7. 8. 2018, 7. 9. 2018, 8. 10. 2018,  
7. 11. 2018, 7. 12. 2018

Rozhodné dny pro 
Autocall:

30. 11. 2017, 2. 1. 2018, 31. 1. 2018,  
28. 2. 2018, 3. 4. 2018, 30. 4. 2018,  
31. 5. 2018, 2. 7. 2018, 31. 7. 2018,  
31. 8. 2018, 1. 10. 2018, 31. 10. 2018,  
30. 11. 2018

Data splatnosti při 
Autocall:

7. 12. 2017, 9. 1. 2018, 7. 2. 2018, 7. 3. 2018, 
10. 4. 2018, 7. 5. 2018, 7. 6. 2018, 9. 7. 2018, 
7. 8. 2018, 7. 9. 2018, 8. 10. 2018, 7. 11. 2018, 
7. 12. 2018

Den finálního  
ocenění:

30. 11. 2018

Den splatnosti: 7. 12. 2018

Měna: CZK



ZDROJ PRO GRAFY: BLOOMBERG, CYRRUS

HUGO BOSS 
Známý prodejce značkového oblečení vznikl před téměř sto lety  

a nyní je možné jeho zboží najít už ve více než tisíci obchodech po 

celém světě. Jedním z nejvýznamnějších trhů je pro Hugo Boss stále 

Evropa, kde se firmě daří navyšovat prodeje rychlejším tempem, než je 

průměrný růst jeho konkurentů, čímž se zvyšuje tržní podíl společnosti 

v tomto regionu. Novému generálnímu řediteli se díky razantním 

nákladovým škrtům podařilo podpořit hospodaření firmy, díky 

čemuž bychom měli už v letošním roce vidět růst zisků. Stane se tak  

o rok dříve, než s čím počítal původní plán. 
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RALPH LAUREN
Společnost nesoucí jméno svého zakladatele a slavného návrháře 

Ralpha Laurena se vypracovala na jednu z nejuznávanějších značek 

ve světě módy. V loňském roce se firmě podařilo díky solidním 

prodejům udržet tržby poblíž historicky nejvyšších úrovní, tedy  

na 7,4 mld. USD oproti pouhým 4,3 mld. USD z předkrizového roku 

2007. Ke zlepšení došlo i na úrovni provozního cash flow, které za 

posledních devět let posílilo z 800 mil. USD až na více než 1 mld. USD.  

Letošní pokles ceny akcie na sedmiletá minima znamená zajímavou 

nákupní příležitost. 

MACY’S
Obchodní dům Macy’s se zaměřuje na prodej zboží nejznámějších 

značek, jako jsou Calvin Klein, Estée Lauder, Michael Kors, Ralph Lauren 

či Tommy Hilfinger. Drtivá většina tržeb je generována nadále v USA, 

na čemž se ani v nejbližších letech nic měnit nebude. Management 

však dál pokračuje v zahraniční expanzi, přičemž největší potenciál vidí  

v Číně, kde by mělo dojít už v letošním roce ke spuštění prvního online 

obchodu Macy’s. Doposud zde společnost prodávala zboží pouze 

zprostředkovaně přes internetového obchodníka Alibaba. Management 

Macy’s si také uvědomuje trend postupné změny chování svých 

zákazníků, kteří stále častěji nakupují zboží online, a právě proto také 

firma stále více investuje do rozvoje internetového prodeje. 

MATTEL
Mattel je významnou společností na trhu s dětskými hračkami. 
Nejznámějším produktem jsou oblíbené panenky Barbie. Jejich 
výroba byla spuštěna v roce 1959 a i nyní patří k nejprodávanějším 
hračkám na světě. Mezi další populární hračky firmy patří i Hot 
Wheels či Monster High. Od února řídí společnost nová generální 
ředitelka, která by měla využít svých zkušeností z řízení Googlu  
k tomu, aby dále vylepšila prodejní výsledky společnosti Mattel. Kvůli 
slabším výsledkům hospodaření za 1Q letošního roku poklesla cena  
akcií firmy na nejnižší hodnoty od roku 2015. První čtvrtletí roku 
však tvoří pouze jednu desetinu celoročních tržeb, a tak považujeme 
povýsledkovou reakci za přehnanou.   

Trendy se ve světě módy mění velmi rychle, pokud s nimi chcete udržet krok, musíte velmi pečlivě vybírat. Obdobné je to i s investicemi  

do akcií společností pohybujících se v tomto oboru. Také akcie ikonických firem Hugo Boss či Ralph Lauren se pohybují v cyklech,  

které jsou ovlivňovány aktuální výkonností ekonomiky. Když se ekonomická aktivita zrychluje, rostou i prodeje módních značek,  

které se rázem stávají dostupnějšími. Právě nyní jsme přitom svědky již rychlejšího navyšování mezd a růstu spotřebitelského  

apetitu po luxusním zboží. 



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. 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. Final terms a dodatky k certifikátu  
naleznete na www.goo.gl/1bHjI5. 

800 297 787 |
bezplatná infolinka

www.cyrrus.cz

A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í

MAREK HATLAPATKA  Brno hatlapatka@cyrrus.cz  Investiční strategie, utility, banky

JIŘÍ ŠIMARA   Brno simara@cyrrus.cz  Automobilky, ocelárny, spotřební průmysl

TOMÁŠ MENČÍK  Brno mencik@cyrrus.cz          Farmacie, technologie, telekomy, komodity

JANA GAJDOŠÍKOVÁ  Brno jana.gajdosikova@cyrrus.cz Data miner

T R A D I N G  &  S A L E S

DENISA ŽUPOVÁ  Brno denisa.zupova@cyrrus.cz  

ONDŘEJ SEMERA  Praha ondrej.semera@cyrrus.cz  

INVESTUJTE CHYTŘE

https://twitter.com/cyrrus_
https://www.facebook.com/cyrrus
https://www.linkedin.com/company/cyrrus-a.s.
http://www.cyrrus.cz/

