WIN-WIN GARANT 12/2020
Rádi byste zhodnotili své finance, ale zároveň se obáváte možných turbulencí na kapitálových trzích? Právě pro
vás jsme nechali vytvořit unikátní investiční nástroj, jehož
výkonnost se neodvíjí dle toho, jakou fází právě prochází
akciové indexy. Jedná se o Win-Win garant, jenž nebývá
v Česku běžně nabízen. Tento investiční produkt je konstruován tak, aby měl investor možnost i při sebevětší
burzovní nervozitě získat zajímavý výnos, a to při 90%
Kapitálové garanci.
Výnos Win-Win garantu je odvislý od toho, jak výrazně se liší
výkonnost jednotlivých Podkladových akcií oproti jejich celkové
průměrné výkonnosti. Jinými slovy zde investor participuje na
tom, že v čase dochází k rozevření nůžek mezi vývojem jednotlivých akcií, kdy se některým firmám daří více a některým zase
méně. Při takovéto konstrukci už investora nemusí mrzet, že se

MIMOŘ ÁDNÁ NABÍDK A
E XKLUZIVNÍHO PRODUK TU
UNIK ÁTNÍ V ÝNOSOV Ý PROFIL
NEOMEZENÝ MA XIMÁLNÍ
MOŽNÝ V ÝNOS
90% K APITÁLOVÁ GAR ANCE
MĚNOVÉ Z AJIŠTĚNÍ DO CZK
MOŽNOST ODPRODEJE CERTIFIK ÁTU
I PŘED DNEM SPL ATNOSTI

některým z jeho investic nevede tak dobře jako jiným. Zde je takovýto průběh naopak vítán a vede k vyššímu výnosu Win-Win
garantu. Představujeme vám tedy zcela revoluční produkt, který
nemá v tuzemsku obdoby.

MINULÉ ÚSPĚŠNÉ EMISE WIN-WIN GAR ANT CERTIFIK ÁTŮ
ISIN

Název

Vydání

Disperze

Efektivní bonus

Efektivní bonus p. a.

XS2020243866

Win-Win garant 10/2019

22. 11. 2019

23,5 %

14,7 %

16,0 %

XS2033224028

Win-Win garant 11/2019

6. 1. 2020

23,0 %

14,6 %

17,5 %

Pozn.: Efektivní bonus je kalkulován jako rozdíl mezi aktuálně vytvořenou disperzí a poměrnou částí Handicap úrovní přepočtenou dle reálné doby
trvání certifikátu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
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FUNKCIONALITA
Win-Win garant umožňuje profitovat na různorodosti výkonností
jednotlivých podkladových společností, a to jak v růstovém, tak
i v poklesovém směru. Funkcionalita, dle níž se vypočítá finální
výnos Win-Win garantu, je následující:
1) V Den finálního ocenění je zjištěna výkonnost koše Podkladových akcií.
2) Poté jsou zjištěny absolutní odchylky výkonností jednotlivých
Podkladových akcií od Podkladového koše.

CHARAKTERISTIK A

WIN-WIN GARANT 12/2020
Emitent:

Goldman Sachs International, London, UK
(S&P‘s A+ / Moody‘s A1 / Fitch A)

ISIN:

XS2238709450

Období:

36 měsíců
(28. 12. 2020 – 29. 12. 2023)

Den emise:

28. 12. 2020

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Kapitálová garance:

90 % investovaných prostředků

Upisovací období:

Do 18. 12. 2020; 16:00 hod.

Podkladový koš akcií:

Viz strana 3

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladových akcií
ze dne 18. 12. 2020

Handicap úroveň:

32 %

3) Tyto absolutní odchylky jsou následně zprůměrovány.
4) Od takto získaného průměru je v posledním kroku odečtena
fixní Handicap úroveň.
5) Zjištěná hodnota představuje celkový výnos certifikátu.
S investicí do tohoto produktu je spojena 90% Kapitálová garance
ke Dni splatnosti.

V ÝHODY
-

Unikátní výnosově-rizikový profil, díky kterému není
výnos závislý na výkonnosti akciových trhů.

-

Maximální možný výnos není omezen.

-

Při splatnosti je garantována výplata minimálně 90 %
investovaného kapitálu.

-

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

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

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)
-

V Den finálního ocenění může být konečná cena
certifikátu nižší než Emisní kurz.

-

Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních
podmínkách, jako jsou například cena Podkladových
akcií, volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi
Podkladovými akciemi. Investor akceptuje kreditní
riziko Emitenta a Garanta.

-

Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

Den finálního ocenění: 18. 12. 2023

KLÍČOVÉ INFORMACE

Den splatnosti:

29. 12. 2023

Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů, Ceník
služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt emitenta a Dodatky
naleznete na www.bit.ly/3ocPOET.

Měna:

CZK

SPL ACENÍ CERTIFIK ÁTU
Pro určení výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke Dni splatnosti je klíčová výkonnost Podkladového koše a jednotlivých akcií
v rámci tohoto koše.

Pozitivní scénář

Negativní scénář

Autocall

Pokud je v Den finálního ocenění průměr
absolutních odchylek výkonnosti Podkladových akcií oproti výkonnosti Podkladového koše vyšší než stanovená
Handicap úroveň, je investorovi vyplaceno zpět 100 % investovaného kapitálu
spolu s finálním výnosem.

Pokud je v Den finálního ocenění
průměr absolutních odchylek výkonnosti Podkladových akcií oproti výkonnosti Podkladového koše nižší než
stanovená Handicap úroveň, je investorovi vyplaceno zpět méně než 100 % investovaného kapitálu, a to až do úrovně
90% Kapitálové garance.

V případě, že bude Disperze Podkladového koše (průměr absolutních
odchylek) k 20. 12. 2021 větší nebo
rovna 25 % nebo k 19. 12. 2022 větší
nebo rovna 30 %, dochází k 28. 12. 2021
k předčasnému splacení certifikátu ve
výši 106 %, popřípadě k 27. 12. 2022 ve
výši 112 %. V takovém případě nemá investor nárok na žádný další výnos.

PODKLADOVÝ KOŠ AKCIÍ
(+SEKTOR)
Energetika

Iberdrola S.A. (IBE SQ)

Farmacie

GlaxoSmithKline plc (GSK LN)

Roche Holding AG (ROG SE)

Novartis AG (NOVN SE)

Sanofi (SAN FP)

Chemie

Air Liquide SA (AI FP)

Givaudan SA (GIVN SE)

Pojišťovnictví

Zurich Insurance Group AG (ZURN SE)

Potraviny & nápoje

Danone S.A. (BN FP)

Nestlé S.A. (NESN SE)

Diageo plc (DGE LN)

Pernod Ricard SA (RI FP)

Reality

Vonovia SE (VNA GY)

Služby

Deutsche Post AG (DPW GY)

Spotřební zboží

L'Oréal S.A. (OR FP)

Unilever N.V. (UNA NA)

Telekomunikace

Deutsche Telekom AG (DTE GY)

Orange SA (ORA FP)

Schéma výpočtu finálního výnosu Win-Win garantu

Zjištění výkonnosti
Podkladového koše akcií
v Den finálního ocenění.

Stanovení absolutních
odchylek výkonnosti
jednotlivých Podkladových akcií
oproti Podkladovému koši.

Výpočet průměru
těchto odchylek (Disperze
Podkladového koše).

V případě kladné
Odečet Handicap úrovně

výkonnosti je výsledný výnos

od vypočteného průměru

vyplacen investorovi. Případné

odchylek.

ztráty jsou omezeny 90%
Kapitálovou garancí.

Realizace výplaty.

Win-Win garant?
Důležitá součást vašeho investičního portfolia!
Nedávné březnové výprodeje na kapitálových trzích vedly k více než 30% propadu významných akciových indexů. Oproti tomu portfolio
složené z Win-Win garant certifikátů během všeobecné paniky na kapitálových trzích posílilo, a to v průměru až o téměř 16 %. I přes
to, že široký index S&P 500 již zcela umazal své ztráty a zaznamenal nová historická maxima, průměrná výkonnost Win-Win garant
certifikátů si udržuje náskok oproti akciovým trhům.
Jednoznačně se potvrdilo, že funkcionalita Win-Win garant certifikátu má své opodstatněné místo ve vašem investičním portfoliu.
Tento unikátní produkt prokazatelně dokáže těžit ze zvýšené tržní nervozity.

Chování funkcionality Win-Win garant certifikátů v porovnání
s vybranými indexy od začátku roku 2020
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Portfolio Win-Win garant certiﬁkátů

DAX

S&P 500

STOXX Europe 600

Pozn.: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
Portfolio Win-Win garant certifikátů je složeno z celkem 9 certifikátů (XS1850600633; XS1885356235; XS1926857613;
XS1879239728; XS1964169863; XS1977478038; XS2007907582; XS2020243601; XS2024875135)

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Zaujalo vás to? Zavolejte nám klidně teď hned!

800 297 787
bezplatná infolinka
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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, aby podstoupili vlastní nezávislé investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství. Investor je
povinen seznámit se se Základním prospektem Emitenta a jeho případnými dodatky, Konečnými podmínkami, Dokumentem s klíčovými informacemi
pro investory a dalšími navazujícími dokumenty 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. Schválení Základního prospektu Emitenta ze strany
dozorčího orgánu by nemělo být chápáno jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny. 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.
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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