Výnos až 8 % p. a.
se čtyřmi světovými společnostmi!
P O U Z E

D O

K O N C E

L E D N A

8 % Ladder:
Top picks 1/2021
Ponořte se s námi do světa investování
a vytěžte z aktuální tržní situace maximum.

Pro letošní rok vám přinášíme zajímavou možnost zhodnocení až 8 % p. a. a to i při mírném poklesu akciových trhů.
Investujte chytře a chraňte svoji investici s garancí ve výši 90 %.
Vždy na přelomu roku přinášíme certifikát s nejzajímavějšími společnostmi, které vzešly z našeho analytického
výhledu pro nadcházející rok. Letos jsme si pro vás připravili něco opravdu exkluzivního. Dvě farmaceutické firmy,
telekomunikační gigant a distributor pitné vody. To vše v jednom produktu!
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

ROS TO U CÍ

––––––
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.

Co můžete získat?
Seznamte se s unikátním nástrojem – investiční certifikát typu Ladder. Obsahuje čtyři podkladová aktiva a jeho výnosový profil je odstupňovaný dle výkonnosti toho nejméně výkonného. Existují zde tedy tři různé úrovně, či různé
příčky, na které investor v pomyslném žebříku vystoupá.

Výkonnost nejslabšího
Podkladového aktiva

Výkonnost certifikátu
ve Splatnosti

Výnos
(ve Splatnosti)

124 %
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více než 0 %

24 %

116 %
Výplatní profil

Scénář 2
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(ve Splatnosti)
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Podklad
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Scénář 3
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-10 %
90 %
90 %
Počáteční
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100 %
Počáteční
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Kuponové výnosy

Autocall

Uzavírací cena jednotlivých Podkladových aktiv je

V případě, že je uzavírací cena všech Podkladových ak-

k 30. 1. 2024 porovnána s jejich Počáteční hodnotou.

tiv k 31. 1. 2022, popřípadě k 30. 1. 2023 na nebo nad

Jestliže se uzavírací cena nejméně výkonného aktiva

100 % jejich Počáteční hodnoty, dochází k předčasné-

nachází na nebo nad 90 % své Počáteční hodnoty, zís-

mu splacení certifikátu ve výši 108 %, případně 116 % in-

ká investor 16% kupon. Pokud je vyšší nebo rovna 100 %,

vestovaného kapitálu. V takovém případě nemá inves-

investor dostane vyplacen 24% kupon. Kupony jsou vy-

tor nárok na vyplacení případných kuponů.

pláceny ke Splatnosti certifikátu.

Splatnost
Investovaný kapitál

Den splatnosti certifikátu a zároveň i den výplaty pří-

Návrat investovaného kapitálu závisí na uzavírací ceně

padného kuponu nastane k 6. 2. 2024. Splatnost certi-

Podkladových aktiv k 30. 1. 2024. Investor obdrží zpět

fikátu v případě splnění podmínky pro Autocall nastává

100 % investovaného kapitálu ke Splatnosti v případě,

k 7. 2. 2022, případně 6. 2. 2023.

že je uzavírací cena Podkladového aktiva s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna 90 % své Počáteční hodnoty. V opačném případě bude vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.

––––––
VAŠE INVESTICE V ČASE
Odborná terminologie je pro vás španělskou vesnicí? Neztrácejte naději.
V našem schématu přesně zjistíte, jak se certifikát může vyvíjet.
Snadno se tak zorientujete ve výši výnosu či datu splatnosti certifikátu.

V Den emise certifikát vzniká,
Nahrání pokynu a následný

je připsán na Vaše portfolio

nákup certifikátu.

a je možné jej obchodovat
na sekundárním trhu.

V opačném případě certifikát

Konečný výsledek certifikátu

pokračuje dále a Podkladová

je odvozen od Podkladového

aktiva jsou pozorována znovu

aktiva s nejnižší výkonností.

až po třech letech od emise.

Po prvním
a druhém roce
dojde k porovnání aktuální
výkonnosti Podkladových aktiv
s jejich Počáteční hodnotou. Při
splnění stanovených podmínek se
aktivuje funkce Autocall a certifikát
je předčasně ukončen
s odpovídajícím
výnosem.

Ve Splatnosti dojde k odebrání
certifikátu z portfolia a následně
k připsání peněžních prostředků
na Váš účet.

––––––
JAK SI VEDLY OBDOBNÉ TOP PICKS
CERTIFIK ÁT Y V MINULOSTI?
Název

ISIN

Emise

Splatnost

Top Picks 2016

XS1338492892

7. 4. 2016

7. 4. 2017

Top Picks 2017

XS1512140374

30. 3. 2017

8. 4. 2019

Top Picks 2018

XS1700147660

8. 3. 2018

10. 9. 2019

Top Picks 2019

XS1917246073

7. 3. 2019

8. 3. 2021

Top Picks 2020

XS2225098313 15. 10. 2020

17. 10. 2022

Mějte na paměti, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. 

Podklady

Výnos od Emise [p. a.]

Allianz, BAE Systems, Boeing, Deutsche Post

7%

Kellogg, MetLife, Nokia, Vulcan Materials

9%

Apple, PayPal, Tyson Foods, Vivendi

9%

AbbVie, Best Buy, Qualcomm, Verizon

17 %

Orange, Repsol, GlaxoSmithKline, Seagate Technology

7%

Data k 3. 12. 2020; Zdroj: CYRRUS, a. s.

––––––
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.

Proč investovat?
- Získáte možnost zhodnocení až 8 % ročně díky unikátní

Základní informace
o certifikátu

konstrukci produktu.
- Ochrana investovaného kapitálu ve výši 90 %.

Emitent:

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

- Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
- Vaše investice je měnově zajištěná do českých korun,

ISIN:

XS2248836848

Typ certifikátu:

Ladder certifikát

Den emise:

5. 2. 2021

nepodstupujete tedy měnové riziko.

Co byste měli vědět,
než začnete?
- Konečná cena certifikátu ve splatnosti se může
nacházet pod Emisním kurzem, tedy pod 100 %.
- Výše vyplaceného kupónu je podmíněna výkonností
Podkladových aktiv. Maximální výnos, který můžete

Nominální hodnota
1 000 CZK
jednoho certifikátu:

z tohoto certifikátu jako investor získat, je 8 % p. a.,
a to i přes to, že by všechna Podkladová aktiva

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 29. 1. 2021, 16:00 hod.

Počáteční hodnota:

Uzavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 29. 1. 2021

vykazovala 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.

Chcete vědět ještě více?
Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře
nákladů, Ceník služeb, Prospekt a Termsheet najdete
zde: www.bit.ly/3qJ3nwI.

––––––
JAK Á JSOU PODKL ADOVÁ AK TIVA?
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44
42
40

(T UN)

38
36

- Telekomunikační gigant, jehož historie sahá až do 18 století, je co do tržní kapitalizace jednou z největších společností na světě.
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- V USA je největším poskytovatelem kabelové televize a aktuálně pokrývá vysokorychlostním internetem více než 400 miliónů uživatelů v Severní Americe.

26

v USD, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

- Společnost je známá zejména pro svou nadstandartní dividendu, která v průběhu let stabilně roste.
- Stabilně rostoucí jsou také zisky společnosti a roční výnosy,
a to dokonce i přes nepříznivé tržní podmínky související s koronavirovou pandemií.
- Společnost je vysoce inovativní a velký objem prostředků investuje do vývoje a rozvoje 5G sítí.
- Pozitivní je také projektovaný výhled na budoucí kvartály, který bude podpořen tržbami v segmentu HBO, kdy společnost
očekává rostoucí počet nově registrovaných předplatitelů pro
službu HBO Max.
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- Farmaceutická společnost má za sebou velmi úspěšný rok 2020.
Výrazně tomu napomohla pandemie covid-19, která podpořila
růst celého farmaceutického sektoru.
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v USD, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

- Značné zvýšení tržeb společnosti souvisí s prodejem léku
Remdesivir, který je indikován k léčbě onemocnění koronavirem.
- Farmaceutická společnost dosáhla meziročně ve třetím čtvrtletí
nárůstu tržeb až o 18 %.
- Výrazné posílení růstového trendu na následující období se očekává také v důsledku nedávné akvizice společnosti Immunomedics,
jejímž nákupem si společnost posílila základnu ve vývoji léku proti rakovině.
- Společnost výrazně zlepšila výhled na rok 2020 – směrem nahoru
revidovala čisté zisky, zisky na akcii i projektované výnosy.

GlaxoSmithKline
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- GlaxoSmithKline je korporace podnikající v oblasti léčiv, vakcín
a potravinových doplňků.
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v GBp, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

- Letošní pandemie covid-19 se jednoznačně podepsala na výkonnosti celé společnosti, kdy omezený zájem o očkování nejvíce pocítil právě segment vakcinací. Navzdory epidemii lze
však hodnotit dosavadní vývoj společnosti pozitivně. Důkazem
jsou například vyšší provozní zisky, a to až o 75 %.
- Díky tržním výkyvům je aktuální valuace společnosti na úrovních vhodných pro nákup.
- Společnost očekává navýšení tržeb během příštího roku, kdy
bude postupně docházet k oživování ekonomiky.
- Graduální oživení bylo již zaznamenáno ve třetím čtvrtletí letošního roku, kdy společnost reportovala výsledky vysoko nad
očekáváním trhu.
- V loňském roce se tržby společnosti vyšplhaly na 49,3 mld. EUR.

Veolia
Environnement
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- Nadnárodní společnost Veolia je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb zejména v oblasti vodohospodářství, kde generuje až 40 % všech tržeb.
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v EUR, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

- Společnost svou činností vytváří řešení pro oblasti související
s obnovitelnou energií.
- Její vodohospodářská divize zajišťuje distribuci pitné vody až
pro 100 miliónů lidí a služby související s odpadními vodami až
pro 65 miliónů lidí. Je tak jednou z největších společností s tímto zaměřením.
- Společnost působí ve více než 55 státech mimo Francii, kde generuje až 80 % tržeb.
- Finanční výsledky společnosti jsou rovněž pozitivní, každoročně
vyšší zisky a rostoucí hodnota hotovosti v rozvaze jsou zálohou
budoucí prosperity.
- Výrazný růstový potenciál spočívá také v celém odvětví vodohospodářství, který se těší velkému zájmu investorů.

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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bezplatná infolinka

w w w.cyrrus.cz

