Heuréka
INVESTICE S GARANCÍ A VÝNOSEM
AŽ 30 % ZA TŘI ROKY

„Heuréka!“
Volal Archimedes, když běžel nahý po Syrakusách a radoval se, že formuloval Archimedův zákon.
Jeden objev z mnoha. Nezastavitelný pokrok definuje lidstvo. Technologický progres, a s ním
spjatý rozvoj umělé inteligence, jedny děsí, druzí ho s nadšením přijímají. Je jisté, že není cesty
zpět. Lidstvo se posouvá. Buďte u toho a investujte do firem, které za technologickým
pokrokem stojí.
Neuronové sítě, samořídicí automobily, autonomní chirurgie, roboti, diagnostika rakoviny, hluboké
učení. To jsou témata, která hýbou společností a pomalu ji mění v něco nového. Investujte
smysluplně a s garancí návratu nejméně 95 % investovaného kapitálu. Výnos až 30 % za tři roky.
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Tento dokument je propagačním sdělením.
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JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě funkcionalitu Garant certifikátu?
Zde vám ji představíme, ať vám nic důležitého neunikne.

Výnos certifikátu
Existují pouze tři možné scénáře,
jak tato investice skončí.

Ideální
scénář
Stačí, aby Podkladové aktivum
zůstalo alespoň na své Počáteční hodnotě
a investor získá výnos 30 %.

Příznivý
scénář
Pokud Podkladové aktivum klesne,
ne však o více než 5 %, dojde k výplatě
100 % investovaných prostředků.

Ochranný
scénář
Investor má garantováno, že nazpět
obdrží 95 % investovaného kapitálu,
ať už se na trzích děje cokoli.

––––––
TECHNOLOGICK Ý POKROK A UMĚL Á INTELIGENCE
iSTOXX AI Global Artificial Intelligence 100 NR Decrement 5% Index

Co najdete uvnitř?
Certifikát obsahuje index zaměřený na umělou inteligenci. Podle společnosti ARK Invest se globální kapitalizace umělé
inteligence v současnosti pohybuje kolem jednoho bilionu dolarů, ale do roku 2037 se může vyšplhat až na 30 bilionů dolarů.
To by znamenalo, že by se umělá inteligence stala první technologií, která překoná internet. Ten v letech 1997 až 2019 zvýšil
kapitalizaci veřejného trhu o 10 bilionů dolarů.

Nejde jen o technologie!
Umělá inteligence a technologický pokrok ovlivňují každou společnost, každé odvětví výroby, každý segment ekonomiky.
Výzkumná centra Goldman Sachs definovala 5 oblastí, do kterých umělá inteligence zasahuje.

Zemědělství

Energie

Ušetřeno 20 miliard dolarů optimalizací
zavlažování, sklizně apod.

Ušetřeno 140 miliard dolarů
zlepšením spolehlivosti zařízení.

Zdravotní péče
Ušetřeno 54 miliard dolarů snížením
počtu neúspěšných objevů léků.

Finance

Maloobchod

Vyděláno 34–43 miliard dolarů
díky identifikaci úvěrových rizik na
delikventních účtech apod.

41 miliard dolarů ročně nových příjmů
díky předpovídání poptávky po
produktech a optimalizaci cen.

Jaké konkrétní společnosti index obsahuje?
Ze všech možných akcií vybírají analytici ty společnosti, které mají průměrnou denní obchodní hodnotu vyšší než 5 milionů EUR
a z nich 100 takových, které spadají do kategorie Umělá inteligence. Tak zajistí dostatečnou kvalitu a diverzifikaci.
Výsledkem je soubor firem, mezi něž patří například: Activision Blizzard, Adidas, Adobe, Advanced Micro Devices, Apple,
Bank of America, Facebook, Electronic Arts, Netflix, Spotify, Twitter, Nintendo, Intel, Palo Alto Networks, PayPal, Walt Disney, T-Mobile, Royal Bank of Canada a další.

Geografické rozložení
Španělsko; 1 %
Francie; 3 %

Sektorové rozložení

Finsko; 1 %
Švýcarsko; 1 %

Nemovitosti; 1 %
Finance; 9 %

Indie; 4 %

Spotřební sektor necyklický; 1 %

(zboží denní spotřeby)

Průmysl; 12 %
Spotřební sektor cyklický; 4 %

Japonsko; 8 %

(luxusní zboží, auta atd.)

Korea; 2 %

Zdravotní péče; 1 %

Švédsko; 1 %
Německo; 3 %

Komunikační služby; 18 %

Kanada; 3 %
Spojené ;Království; 1 %
Spojené státy; 72 %

Informační technologie; 54 %

Zdroj: Informační materiály iSTOXX AI Global Artificial Intelligence 100 NR Decrement 5% Index

Vývoj hodnoty indexu IXAGARD5 za posledních 5 let
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Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. 

Zdroj: Bloomberg

––––––
VAŠE INVESTICE V ČASE
S námi přesně víte, co se kdy bude dít.
Vyhnete se tak překvapením.

DATUM FIX ACE POČÁTEČNÍ HODNOT Y

23. 9. 2022

Začátek investice
30. 9. 2022

Výnos
(ve Splatnosti)

VÝKONNOST
VÝSLEDEK
PODKLADOVÉHO AKTIVA CERTIFIKÁTU

130 %

DEN FINÁLNÍHO
OCENĚNÍ

24. 9. 2025

alespoň 0 %

130 %

Výplatní profil
(ve Splatnosti)

od 0 % (vyjma)
do –5 % (včetně)

100 %
Výkonnost
Podkladového
indexu

100 %
95 %

méně než –5 %

95 %

95 %
Počáteční
hodnoty

100 %
Počáteční
hodnoty

Ukončení certifikátu
a výplata peněžních prostředků
k 1. 10. 2025

Jaká je šance na úspěch?
Provedli jsme analýzu s využitím historických dat
Podkladového indexu za posledních 8 let.
Z celkového počtu 66 pozorování vyplývá, že v každém případě by byl vyplacen kupon ve výši 30 %. Průměrné zhodnocení Garant certifikátu by za
posledních 8 let bylo 30 %. Pro úplnost dodáváme, že tato analýza byla provedena na historických datech Podkladového indexu. Nezapomínejte ovšem, že
minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

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

Co byste měli vědět,
než začnete?

Základní informace o certifikátu
Garant: Heuréka 9/2022
Emitent:

Goldman Sachs Finance Corp
International

Ručitel:

The Goldman Sachs Group

Všechny uvedené výnosy jsou výnosy před zdaněním.
(S&P's BBB+ / Moody's A2 / Fitch A)

Výše vyplaceného kuponu je podmíněna výkonností
Podkladového aktiva. Maximální výnos, který můžete

ISIN:

XS2019675201

Typ certifikátu:

Garant certifikát

Den emise:

30. 9. 2022

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 23. 9. 2022; 16:00 hod.

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 23. 9. 2022

Měna:

CZK

Podkladové aktivum

iStoxx AI Global Artificial Intelligence
100 NR Decrement 5 %
(IXAGARD5 Index)

z tohoto certifikátu jako investor získat, je 10 % p. a.,
a to i v situaci, kdy by Podkladové aktivum
vykazovalo 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.

(označení dle
Bloomberg):

Den finálního
ocenění:

24. 9. 2025

Den Splatnosti:

1. 10. 2025

Chcete se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory a Prospekt
emitenta najdete zde: www.bit.ly/3ABZtN9.

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

ANNA PÍCHOVÁ

Brno	   anna.pichova@cyrrus.cz

Vedoucí analytického oddělení

JIŘÍ MAYER		

Brno	  jiri.mayer@cyrrus.cz		

Portfolio manažer

TRADING & SALES
MICHAL PŘIKRYL

Praha	  prikryl@cyrrus.cz

PŘEMYSL PLAČEK

Brno	  premysl.placek@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.

