Top stocks: výběr z hroznů
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To nejlepší z trhu
Ford, druhá největší automobilka na světě, která je aktuálně 50 % pod svojí hodnotou z ledna 2022. Síť přibližně
1 900 diskontních obchodů napříč USA – Target. Francouzská společnost Kering vlastnící značky jako je Gucci nebo
Saint Laurent se zaměřuje hlavně na „bohaté“. Ti podle dat omezují svoji spotřebu mnohem méně než kterákoli jiná
socioekonomická skupina, a tak má Kering své zisky stále téměř jisté. Společnost CyberArk zaměřující se na kybernetické útoky pocházející od zhrzených zaměstnanců nebo špionů uvnitř organizace. Od roku 2014, kdy vstoupila na
burzu, se jí podařilo zpětinásobit své tržby.
Tomu se říká výběr z hroznů! Naše analytické oddělení pro vás vybralo čtyři společnosti, které dávají v současné
chvíli největší investiční smysl. Investujte s námi do perspektivních společností a využijte všech výhod, které vám
certifikát Duo-Safe nabízí.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

––––––
JAKÉ V ÝHODY MÁ TENTO CERTIFIK ÁT?
Duo-Safe neboli dvojitá ochrana. Je vhodný pro konzervativnější investory.
Tento certifikát v sobě nese čtyři Podkladová aktiva

VÝNOS: Každé tři měsíce pozorujeme jejich výkonnost.
Pokud jsou naplněny podmínky, jsou vám vyplaceny
kupony. Podkladová aktiva mohou klesnout klidně o čtvrtinu, a vy i přesto obdržíte výnos až 28 %.
Detaily najdete na další straně.

JAKÝ VÝNOS OČEKÁVAT: Můžete získat výnos
až 14 % ročně. Vyplácení probíhá kvartálně, každé
3 měsíce tedy můžete získat 3,5% kupon
KVARTÁLNÍ

3,5%
KUPON!

INVESTOVANÝ KAPITÁL: Váš kapitál je chráněn třemi mechanismy.

1.
Kapitálová bariéra na 60 %
Podkladová aktiva mohou klesnout
až o 40 %, vy přesto získáte zpět celý
investovaný kapitál.

3.

2.
Star úroveň
I když Podkladová aktiva klesnou o více než 40 %,
neztrácejte naději. Stačí, aby alespoň jedno z nich vzrostlo
ve sledovaném období alespoň o 10 % oproti Počáteční
hodnotě a získáte zpět celý investovaný kapitál.

Minimalizace ztráty
Přinášíme absolutní novinku. Dříve certifikát fungoval tak, že
když oba ochranné prvky selhaly, ztratili jste část svých financí
v poměru 1 : 1 dle výkonnosti nejslabšího podkladového aktiva.
Nyní nepřijdete zdaleka o tolik. Finální výplata z certifikátu se
totiž neodvíjí od Počáteční hodnoty, ale od úrovně kapitálové
bariéry (60 %) tohoto aktiva, a to v poměru 1,667 : 1. Pokud
by tedy například nejslabší Podkladové aktivum kleslo o 50 %,
certifikát by vyplatil 83,33 %.

Výkonnost nejslabšího
podkladového aktiva

y

Nejslabší
podkladové
aktivum

Výše vyplacených
prostředků

10 %

100 %

-20 %

100 %

-40 %

100 %

-50 %

83,33 %*

-60 %

66,67 %*

-80 %

33,33 %*

*Fyzické vypořádání do nejslabšího Podkladového aktiva

x
NYNÍ:
Minimalizovaná
ztráta

Výplata
investovaných
prostředků

60 %
Kapitálová
bariéra

DŘÍVE:
Ztráta 1 : 1

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

INVESTOVANÝ K APITÁL
Váš kapitál je chráněn prvky, které jsme popsali
na předchozí straně. Stačí, když budou naplněny
níže popsané podmínky a bude vám vyplacen
celý kapitál zpět.

VŠECHNA
PODKLADOVÁ AKTIVA

31. 8. 2022

JAK Ý V ÝNOS OČEK ÁVAT?
Můžete získat výnos až 14 % ročně. Vyplácení probíhá kvartálně, každé 3 měsíce tedy
můžete získat 3,5% kupon.

Začátek investice
7. 9. 2022

ROZHODNÉ DNY
PRO VÝPLATU KUPONŮ

POZOROVÁNÍ
PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ

31. 5. 2023; 31. 8. 2023

≥ 100 %*
NE

DATUM FIX ACE
POČÁTEČNÍ HODNOT Y

30. 11. 2022; 28. 2. 2023; 31. 5. 2023; 31. 8. 2023;
30. 11. 2023; 29. 2. 2024; 31. 5. 2024; 3. 9. 2024

ANO
Předčasné ukončení certifikátu
a výplata 100 % investovaných
prostředků
VŠECHNA
PODKLADOVÁ AKTIVA

k 7. 6. 2023; 7. 9. 2023

≥ 60 %
POČÁTEČNÍ HODNOTY
POZOROVÁNÍ
PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ

VŠECHNA
PODKLADOVÁ AKTIVA

30. 11. 2023; 29. 2. 2024;
31. 5. 2024

≥ 65 %*

NE

ANO
Předčasné ukončení certifikátu
a výplata 100 % investovaných
prostředků

≥ 60 %*
(KAPITÁLOVÁ BARIÉRA)

NE

ANO

ALESPOŇ JEDNO
PODKLADOVÉ AKTIVUM
nebo

≥ 110 %*
(STAR ÚROVEŇ)

ANO

MEMORY
FUNKCE

VÝPLATA
KUPONU

Když je při dalším
pozorování naplněna
podmínka pro vyplacení,
bude vyplacen kupon aktuální
i všechny dosud nevyplacené.

k 7. 12. 2023; 7. 3. 2024; 7. 6. 2024

VŠECHNA
PODKLADOVÁ AKTIVA

NE

FINÁLNÍ
POZOROVÁNÍ

3. 9. 2024

Ukončení certifikátu a výplata
100 % investovaných prostředků
k 10. 9. 2024

Participace 1,667 : 1 na výkonnosti nejslabšího Podkladového aktiva
od úrovně kapitálové bariéry (60 % Počáteční hodnoty) – za každý kus
certifikátu obdržíte celý počet kusů nejslabšího Podkladového aktiva.
Zbývající část bude vyplacena v hotovosti.

Viz funkce
Minimalizace
ztráty.

* Vztahuje se k Počáteční hodnotě Podkladového aktiva.

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

Co byste měli vědět,
než začnete?
Konečná cena certifikátu ve splatnosti se může

Základní informace o certifikátu
14 % Duo-Safe: TOP STOCKS 8/2022
Emitent:

SG Issuer

Ručitel:

Société Générale

ISIN:

XS2476553529

Typ certifikátu:

Duo-Safe

Den emise:

7. 9. 2022

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

15 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 31. 8. 2022, 12:00 hod.

Podkladová aktiva:
(označení dle
Bloombergu)

Kering (KER FP)
Ford (F UN)
CyberArk (CYBR UW)
Target (TGT UN)

Počáteční hodnota:

Uzavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 31. 8. 2022

Star úroveň:

110 % Počáteční hodnoty

Den finálního
ocenění:

3. 9. 2024

Den splatnosti:

10. 9. 2024

Měna:

CZK

nacházet pod Emisním kurzem, tedy pod 100 %.

Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je
omezen na 14 % p. a.*, a to i pokud mají všechna
aktiva 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 se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory, Prospekt emitenta
a Termsheet najdete zde: www.bit.ly/3oj8V17.

* Před zdaněním

––––––
JAK Á JSOU PODKL ADOVÁ AK TIVA?
Investujte do čtyř společností, které dávají nyní největší smysl.

Kering
(KER FP)
Kering je francouzská společnost podnikající v oblasti luxusní módy,
bot, šperků a hodinek. Vlastní světoznámé značky jako například
Gucci, Yves Saint Laurent nebo Bottega Veneta. Okolo 40 % jejích
celkových tržeb pochází z Asie a Pacifiku, kde jsou výrobky velmi
poptávané. Například v Číně, pokud nosíte některý z jejích výrobků, jste považováni za velmi „trendy". Vlastnění luxusního zboží ze
západu je tam totiž znakem společenského postavení. Tento trh tak
představuje obrovský potenciál. Do karet společnosti hraje i současné makroekonomické období, potenciální recese a cílová skupina – bohatí. Ti totiž omezují svoji spotřebu nejméně. Díky tomu se
firmě v současnosti daří držet velmi vysoké marže a zvyšování nákladů může přenášet do ceny svých výrobků.
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Americká automobilka Ford, druhá největší v zemi a pátá na světě, vyrábí osobní, sportovní, nákladní a v poslední době i elektrická
vozidla. A právě z této rozmanitosti (např. i díky modelům Mustang,
Focus, Fiesta nebo Transit) stabilně profituje. Pravý potenciál
automobilky však spočívá v elektrovozidlech a v rozvoji semi-autonomních vozidel, která dokáží upravit rychlost a zastavit bez
lidského zásahu. Úspěšná je i výroba elektrických modelů z posledních let – třeba už zmiňovaný Mustang nebo nový F-150 „Lightning“
pick-up, který výbavou konkuruje i vozům Tesly. Elektromobilita nabízí prostor pro růst automobilky. Podle odhadů analytiků se jí má
dařit zvyšovat tržby, zisky a marže i v příštích dvou letech. Motivací
pro investici do Fordu nejsou však jen zmíněná fakta, ale taky to, že
akcie je v současnosti velmi zajímavě oceněna a nachází se přes 50 %
pod svojí hodnotou z ledna 2022.
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CyberArk
(CYBR UW)
Izraelská společnost CyberArk je společnost podnikající v oblasti kyberbezpečnosti. Zaměřuje se na správu online identit a online přístupů, ochranu před kyberútoky, vzdálené přístupy, cloudové služby a další. Co ji ale odlišuje od ostatních společností v oboru
a představuje tak konkurenční výhodu, je skutečnost, že se primárně zaměřuje na kybernetické útoky pocházející zevnitř sítě, nikoliv na externí útoky. Dokáže tak svoje zákazníky ochránit například
před zhrzenými zaměstnanci nebo špiony uvnitř organizace. Tato
ochrana je velmi oblíbená u světových firem – více než polovina
společností z každoročně vydávaného žebříčku Fortune 500, firem
s největším hrubým obratem, patří mezi zákazníky CyberArk. K tomu
všemu se společnost podílí také na vládních zakázkách. Od vstupu
na burzu v roce 2014 se jí podařilo zpětinásobit svoje tržby. A očekává se, že porostou dvouciferným tempem i v příštích letech.

Target
(TGT UN)
Target je americká společnost provozující síť přibližně 1 900 diskontních obchodů napříč USA. Prodává vše od jídla, přes elektroniku, domácí vybavení, oblečení, až po drogerii. Velký boom společnost zažila v době pandemie. Její obchody zůstaly jako jedny
z mála otevřené. Se zrušením lockdownů však přišlo pro tuto společnost vystřízlivění v podobě klesajících zisků i ceny akcie. V současnosti je díky tomu velmi zajímavě ohodnocena – obchoduje se
s vysokou prémií vůči svému desetiletému P/E průměru – tedy poměru ceny akcie a zisku na ni. Target si navíc po pandemii zachoval
svůj propracovaný a velmi oblíbený systém online nákupů. Nabízí
hned několik možností – od dovozu domů, až po vyzvednutí připravené objednávky ještě tentýž den. Zajímavá valuace a vysoké
cash flow i přes současný pokles zisků nabízejí zajímavý potenciál této akcie.
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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

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.

