
20 % LADDER CERTIFIKÁT – KRÁLOVÉ TRHU
Akciový trh je velmi rozmanitým prostorem, kde lze nalézt jak 
velmi dynamicky se vyvíjející mladé společnosti, tak i firmy, které 
mají za sebou úspěšnou historii a nyní se těší z vysokého tržní-
ho podílu a stabilizovaného byznys modelu. Právě na takového 
akciové tituly, které se vyznačují robustním cash flow, jsme se 
zaměřili v představovaném investičním certifikátu. Zároveň jsme 
věnovali pozornost tomu, aby se vybrané společnosti zabývaly 
odlišným segmentem podnikání, díky čemuž jsme mohli vybrat 
opravdu výrazné lídry v daném oboru.

Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do úspěš-
ných a časem prověřených společností, které působí v perspek-
tivních oborech, jako jsou finance, potravinářství či technologie.  
Certifikát je optimálním řešením pro investory vyhledávající 
atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění investice 
proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje investorovi 
díky své unikátní konstrukci získat výnos až 40 % za 24 měsí-
ců, a to v podobě Podmíněného kupónu, který je navázán na 
ceny Podkladových akcií firem s dlouhou a úspěšnou historií.  
Konkrétně jde o společnosti Coca-Cola, IBM, Procter & Gamble 
a Wells Fargo.

20 % LADDER CERTIFIKÁT – KRÁLOVÉ TRHU má velmi atraktivní výnosový profil. Certifikát nabízí potenciální zhodnocení  
v podobě výplaty výnosu ve výši až 20 % p. a. v Základní měně. Podmíněný kupón závisející na výkonnosti Podkladových 
akcií bude vyplacen při splatnosti produktu. Zároveň certifikát poskytuje 90% garanci investovaného kapitálu v Základní 
měně. Nabízený certifikát je denominován (oceňován) v CZK, nicméně jeho Základní měnou je USD, investor tak participuje  
i na vývoji měnového páru USD/CZK. Doba splatnosti certifikátu je stanovena na 24 měsíců, certifikát však lze prodat i před 
datem splatnosti. 

ATRAKTIVNÍ VÝNOSOVÝ  
PROFIL PRODUKTU

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 140 % 
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90% KAPITÁLOVÁ OCHRANA  
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INVESTIČNÍ OBDOBÍ 24 MĚSÍCŮ 

CERTIFIKÁT DENOMINOVANÝ V CZK 
BEZ MĚNOVÉ FIXACE
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Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. 

Garant BNP Paribas

ISIN: XS1816878190

Typ certifikátu: Ladder certifikát

Období: 24 měsíců (4. 10. 2018 – 5. 10. 2020)

Den emise: 4. 10. 2018

Emisní kurz: 1000 CZK

Upisovací období: Do 27. 9. 2018; 16:00 hod.

Kapitálová ochrana: 90 % kapitálové garance ke Dni splatnosti  
v Základní měně

Podkladové akcie: Coca-Cola (KO UN)

IBM (IBM UN)

Procter & Gamble (PG UN)

Wells Fargo (WFC UN)

Počáteční hodnota: Zavírací cena akcií ze dne 27. 9. 2018

Pozorování: Pouze v Den finálního ocenění (28. 9. 2020)

Podmíněný kupón: Až 20 %* p. a. dle výkonnosti  
Podkladových aktiv 

Rozhodný den pro 
výplatu kupónu:

28. 9. 2020

Datum výplaty  
kupónu:

5. 10. 2020

Den finálního  
ocenění:

28. 9. 2020

Den splatnosti: 5. 10. 2020

Základní měna: USD

Měna denominace: CZK

Počáteční pozorování 
Základní měny:

26. 9. 2018 v 16:00 londýnského času  
dle agentury Thomson Reuters

Finální pozorování 
Základní měny:

29. 9. 2020 v 16:00 londýnského času  
dle agentury Thomson Reuters

FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: K Rozhodnému dni pro výplatu kupónu je  
finální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána s její Počá-
teční hodnotou. Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie  
s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna:

a) 95 % Počáteční hodnoty dané akcie,  
je investorovi vyplacen 5% kupón.

b) 100 % Počáteční hodnoty dané akcie,  
je investorovi vyplacen 20% kupón.

c) 105 % Počáteční hodnoty dané akcie,  
je investorovi vyplacen 40% kupón.

Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty plynoucí 
z certifikátu ke splatnosti je důležitá cena čtyř akcií (Coca-Cola, 
IBM, Procter & Gamble a Wells Fargo). Jestliže je:

a) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností vyšší 
nebo rovna 95 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi 
vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.

b) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností nižší 
než 95 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vypla-
ceno 90 % investovaného kapitálu.

Měna: Investor zároveň plně participuje na vývoji měnového páru 
USD/CZK, přičemž k 26. 9. 2018 proběhne Počáteční pozorování 
Základní měny. Vzhledem k tomu, že cena certifikátu stanovená 
Emitentem, výše vyplaceného kupónu a konečná výše investova-
ného kapitálu při splacení Emitentem k Datu splatnosti certifikátu 
jsou vypočítány dle Základní měny, jsou plně ovlivněny (zvýšeny 
nebo sníženy) změnou kurzu měnového páru USD/CZK.

VÝHODY
 - Investice je navázána na akcie významných společností  

s dlouhou a úspěšnou historií.

 - Unikátní konstrukce produktu, díky níž je možné získat  
zhodnocení až 20 % p. a. 

 - 90% kapitálová garance k datu splatnosti.

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

 - Krátká doba splatnosti – 24 měsíců. 

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIKA)
 - V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu  

i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).

 - Výše vyplaceného kupónu je podmíněna výkonností Podkla-
dových akcií. Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je 
omezen na 20 % p. a. v Základní měně, i pokud mají všechny 
Podkladové akcie vyšší výkonnost.

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

 - Investice nese měnové riziko kurzu USD/CZK  
a není měnově zajištěna.

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

KLÍČOVÉ INFORMACE
 - Klíčové informace pro investory, modelové scénáře nákladů, 

ceník služeb a Termsheet naleznete na www.bit.ly/2LDQRsO.

CHARAKTERISTIKA
20 % LADDER CERTIFIKÁT: 
KRÁLOVÉ TRHU

*před zdaněním



COCA-COLA
Coca-Cola je největší a jednou z nejznámějších společností 
na světě, která se zaměřuje na výrobu, distribuci a prodej neal-
koholických nápojů a souvisejících produktů. Společnost se  
chlubí dlouholetou historií, jejíž počátky sahají až do roku 1886, 
kdy společnost založil lékárník John Stith Pemberton. Mezi 
její hlavní produkci patří nápoje jako Coca-Cola, Fanta, Sprite,  
Nestea, Cappy a Kinley. 

Společnost stále mění a vyvíjí nové portfolio produktů, od snižo-
vání obsahu cukru v jejích nápojích po uvádění zcela nových vý-
robků na trh. Coca-Cola myslí na budoucnost a usiluje o snižování 
dopadu na životní prostředí díky zaměření se na recyklaci odpadů 
a na hospodárné nakládání s vodou. Společně s partnery zaměst-
nává firma více jak 700 tisíc pracovníků a pomáhá tak vytvářet 
ekonomické příležitosti pro místní komunity na celém světě. 

IBM
International Business Machines (IBM) je přední technologickou 
společností zabývající se cloudovými službami, výrobou a trž-
ní distribucí hardwaru, softwaru. Firma také financuje rozsáhlý 
výzkum s rekordním počtem získaných patentů. IBM vznikla na 
počátku 20. století, konkrétně v roce 1911, a v současnosti se 
může chlubit titulem největší technologické společnosti na světě  
s více než 380 tisíci zaměstnanci, kteří obsluhují zákazníky ve 170  
zemích světa. 

IBM je také na špičce v určování vývoje a budoucnosti sektoru in-
formačních technologií s více než 3 000 výzkumnými pracovníky 
ve 12 laboratořích na šesti kontinentech. K nejznámějším vynále-
zům společnosti patří produkty jako bankomat, osobní počítač, 
disketa, hard disk a kreditní karty. Společnost je od roku 1979 
součástí indexu Dow Jones Industrial Average a řadí se tak mezi  
30 vybraných společností v tomto benchmarku.

WELLS FARGO
Wells Fargo je americkou bankou s aktivy převyšujícími 1,9 bilionu 
USD. Společnost byla založena již v roce 1852 se sídlem v San 
Francisku. Poskytuje bankovní, investiční a hypoteční produkty 
a služby, stejně jako spotřebitelské a korporátní financování pro-
střednictvím 8 050 poboček, 13 tisíc bankomatů, internetového  
a mobilního bankovnictví v 38 státech po celém světe a obsluhuje 
70 milionů klientů. Jedna ze tří amerických domácností využívá 
právě služeb banky Wells Fargo.

V letošním roce se společnost umístila na 26. místě v žebříčku 
největších amerických korporací, vydávaným každoročně časo-
pisem Fortune. Společně s JPMorgan Chase, Bank of America  
a Citigroup se řadí do velké čtyřky amerických bank. Dle výše 
majetku ji patří třetí místo mezi americkými bankami a je druhým 
největším poskytovatelem hypotečních úvěrů a debetních karet. 

PROCTER & GAMBLE
Společnost P&G byla založena před více než 180 lety výrobcem 
svíček Williamem Procterem a výrobcem mýdel Jamesem Gam-
blem. Dnes se může chlubit titulem největší společnosti na svě-
tě, která se specializuje na produkci spotřebního zboží. Do jejího 
produktového portfolia patří značky jako Always, Braun, Gilette, 
Head & Shoulders, Oral B, Pantene, Pampers či Tide. Po celém 
světě ulehčuje život 5 miliardám spotřebitelů. 

Již dvacet let po založení přesahovaly tržby 1 mil. USD, když spo-
lečnost vyhrála zakázku od armády států Unie na zásobení jejich 
produkty v americké občanské válce. V minulém roce se tržby 
vyšplhaly na úroveň 65 mld. USD při tržní kapitalizaci 207,5 mld. 
USD, což z P&G udělalo lídra ve svém sektoru. Více jak 175 let 
se firma zaměřuje na inovaci, která žene růst, pomáhá snižovat 
náklady a je nositelem přidané hodnoty. 

Podklad s nejnižší
výkoností ke splatnosti

Výplatní profil
(ke splatnosti)

100 %
původní
úrovně

cen

105 %
původní
úrovně

cen

95 %
původní
úrovně

cen

Výnos ve splatnosti

140 %

120 %

105 %

VÝPLATNÍ PROFIL PRODUKTU  
KE SPLATNOSTI (GRAFICKY)

VÝPLATNÍ PROFIL PRODUKTU  
KE SPLATNOSTI

Výkonnost nejslabší 
podkladové akcie

Výkonnost Ladder 
certifikátu

Scénář 1 méně než -5 % -10 %

Scénář 2 od -5 % do 0 % 5 %

Scénář 3 od 0 % do 5 % 20 %

Scénář 4 více než +5 % 40 %

PODKLADOVÉ AKCIE



A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í

TOMÁŠ MENČÍK  Brno mencik@cyrrus.cz          Hlavní investiční stratég

JIŘÍ ŠIMARA   Brno simara@cyrrus.cz          Manažer strukturovaných produktů

JAKUB OBROVSKÝ  Brno jakub.obrovsky@cyrrus.cz Analytik strukturovaných produktů

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

DENISA ŽUPOVÁ  Brno denisa.zupova@cyrrus.cz 

PETR PEŠEK   Praha pesek@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. 

Při nákupu jakéhokoli produktu popsaného v tomto dokumentu nakupují investoři investiční nástroj od společnosti CYRRUS. CYRRUS není 
zástupcem emitenta, ručitele ani žádné z přidružených společností. Investor nebude v žádném smluvním vztahu s emitentem, ručitelem  
a žádnou z přidružených společností. Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS. 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.

800 297 787 |
bezplatná infolinka

www.cyrrus.cz


