OUTPERFORMANCE
se společností Airbus
Z E S Í L E N Ý V Ý N OS A Ž 25,5 %

Airbus se vrací na scénu
Rok 1970 se nesl v různorodém duchu – v San Franciscu se poprvé slavil Den
Země, vstoupila v platnost Smlouva o nešíření jaderných zbraní a v ČR došlo
oficiálně k normalizaci. Paul McCartney oznámil, že opouští skupinu Beatles,
spadl Král smrků v Boubínském pralese a vznikla společnost Airbus.
Společnost rostla a rostla. První 4 letadla dodala světu v roce 1974, a pak se pomalu, ale jistě zvětšovala, až dokázala za rok 2018 dodat rekordních 800 letadel. Její úspěchy pozastavila pandemie covidu-19. S příchodem vakcíny
se ale vrací zpět na scénu. Zatím zaostává, ale s blížícím se obnovením cestování, naváže tam, kde skončila. Ideální
příležitost pro investora.
Světem koluje historka o pilotovi, který svůj první vstup do kokpitu A320 šokovaně okomentoval slovy: „Tam by
se dalo tancovat!“. Pilota překvapil velký kokpit, vás překvapí velký výnos až 25,5 % díky unikátní funkcionalitě
Outperformance. Princip? Když akcie rostou, vy získáte takřka dvojnásobek. Když klesají, stačí trpělivost.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě základní funkcionalitu investičního certifikátu?
Tak čtěte dále.

Nadvýnos až 25,5 %? Ano!

Co můžete získat?

Specialitou tohoto certifikátu totiž je, že investor může

Výkonnost
Podkladového
aktiva

Výkonnost
certifikátu
ve Splatnosti

Fyzické vypořádání
do akcie

kát výnos téměř zdvojnásobí a vy získáte výnos 8,5 %.
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A když se certifikátu nebude dařit? Nevadí. Po skon-
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získat nadvýnos. Jak vidíte v tabulce vedle – reálná výkonnost akcií Airbus může být například 5 %, certifi-

zase poroste.

Outperformance certifikát vs. Podkladové aktivum
135 %

Maximální výplata 125,5 % při pozitivní výkonnosti
Podkladového aktiva na Úrovni cap certifikátu
(115 % Počáteční hodnoty)

130 %
125 %

Participace 170 % na růstu ceny
Podkladového aktiva do Úrovně cap
(115 %)

Výplata z certifikátu

120 %
115 %

Podkladové aktivum
110 %
105 %
100 %

Počáteční hodnota
Podkladového aktiva

95 %

V případě záporné výkonnosti participace
1 : 1 na výkonnosti Podkladového aktiva
s fyzickým vypořádáním do akcie
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80 %
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Výkonnost Podkladového aktiva
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VÍCE O INVESTICI
Mějte jasnou představu, co se bude dít s vaší investicí a za jaké situace.
Projděte si funkcionalitu certifikátu. Neděste se složitých termínů,
makléř CYRRUS vám rád dovysvětlí vše, co bude třeba.

Funkcionalita a výplatní profil

Co musíte vědět (Rizika)

Výnos z tohoto certifikátu je závislý na vývoji ceny Podklado-

- V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu

vého aktiva v Den finálního ocenění.
1. Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladového ak-

i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).
- Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních

tiva na nebo nad jeho Počáteční hodnotou, participuje

podmínkách, jako je například cena Podkladových

investor na vývoji ceny Podkladového aktiva v poměru

aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby. Investor

1,7 : 1, a to až do Úrovně cap. Maximální výnos je v tomto

akceptuje kreditní riziko Emitenta.
- Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen

případě tedy 25,5 %.
2. Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladového ak-

(viz část Funkcionalita), i pokud má Podkladové aktivum

tiva pod jeho Počáteční hodnotou, participuje investor

vyšší výkonnost. Produkt neobsahuje garanci

1 : 1 na vývoji Podkladového aktiva a obdrží za každý kus

návratnosti investovaného kapitálu.

certifikátu celý počet kusů Podkladového aktiva. Zbýva-

- Všechny uváděné výnosy jsou výnosy před zdaněním.

jící hodnota bude vyplacena v hotovosti.

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

Váš užitek
- Možnost získat nadproporcionální výnos až 25,5 %.

Chcete vědět ještě více?

- Sledování pouze v Den finálního ocenění,

Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů,
Ceník služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt

nikoliv kontinuálně.
- Denní obchodování a likvidita (možnost předčasného

emitenta a Dodatky najdete zde: www.bit.ly/2QxxIkX.

odprodeje) během života produktu poskytovaná
emitentem dle emisních podmínek.
- Krátká doba splatnosti – 18 měsíců.
- Investice měnově zajištěna do CZK.

Zkuste. CYRRUS
nebo INVESTICE BEZ ZÁVAZKŮ
Víme, že investování je stres a vyvolává otázky: „Je investice dobrá?
Nechtějí mě natáhnout?“
Abychom předešli těmto obavám, udělali jsme krok vpřed – začínající investoři smí ukončit smlouvu do tří měsíců bez udání důvodu
a vrátí se jim všechny poplatky.
Našim klientům rušíme poplatek za nedodržení investičního horizontu u nových vkladů, které proběhnou v době trvání akce. Můžete
A
OV

E ZENÁ

A

ČAS

E

YRRUS
Zkuste. C
T

ZK

ES

Ů

INV

BEZ Z Á

VA

ČAS
E •
O

OM

KC

V

KC

Ě

E

E ZENÁ

IC

OM

ČAS
E •
O
Ě

OM

E ZENÁ

A

Více informací na:
www.cyrrus.cz/pryc-s-drobaky

Ě

KC

V

investici ukončit, kdy budete chtít.

Charakteristika certifikátu OUTPERFORMANCE: Airbus 6/2021
Emitent:

Credit Suisse AG, London Branch
(Moody's Aa3 / S&P's A+ / Fitch A)

Garant:

Credit Suisse International

ISIN:

DE000CS8C7T7

Typ certifikátu:

Outperformance

Upisovací období:

Do 16. 6. 2021, 16:00 hod.

Den emise:

23. 6. 2021

Nominální hodnota jednoho certifikátu:

15 000 CZK

Emisní kurz:

15 000 CZK

Podkladové aktivum:
(označení dle Bloombergu)

Airbus (AIR FP)

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladového aktiva ze dne 16. 6. 2021

Pozorování:

Pouze v Den finálního ocenění (16. 12. 2022)

Úroveň cap:

115 % Počáteční hodnoty

Participace:
- nad Úrovní cap:
- od Počáteční hodnoty do Úrovně cap:
- pod Počáteční hodnotou:

0%
170 %
100 %

Den finálního ocenění:

16. 12. 2022

Den splatnosti:

23. 12. 2022

Měna:

CZK

––––––
CO JE PODKL ADOV ÝM AK TIVEM?

Airbus
Milujete létání? Pak existuje 50% šance, že jste se někdy ocitli na palubě francouzského Airbusu. Airbus je totiž jedním ze dvou největších výrobců civilních dopravních letadel a ke svým letům ho využívají např. německá
Lufthansa, nizozemská KLM či letecká společnost Emirates.
Rozmach letecké dopravy a cestovatelský boom během posledních let zapříčinily, že se Airbusu až do přelomového pandemického roku 2020 dařilo navyšovat jak tržby, tak zisky, a to vše při udržení kladného cash-flow. To
vše podpořily i problémy se stroji Boeingu 737 MAX, který pro Airbus představuje největší konkurenci.
Byznys letecké dopravy od loňského února prochází nevídanými otřesy. Pandemie covidu-19 vrhla mnoho aerolinek do existenčního rizika a donutila je šetřit. Letadla Airbusu ze dne na den zůstala na odstavených letištních
plochách. Investory zachvátila panika a akcie firmy se během jednoho měsíce propadly o více než 60 %. To se
postupně projevilo také na výsledcích firmy. Společnost skončila po dlouhých 12 kvartálech ve ztrátě, když se
tržby ve druhém a třetím čtvrtletí propadly o více než polovinu.
Rok 2020 byl tak pro výrobce letadel opravdovou zkouškou. Zvrat na trhu nastal s příchodem účinných vakcín.
Investoři vycítili možnost brzkého ekonomického oživení a valuace firmy rychle rostla. To vše v kontextu lepších
než očekávaných výsledků v posledním loňském čtvrtletí, kdy firma dokázala navýšit tržby téměř na úroveň roku
2019 a znovu skončit v zelených číslech.
Částečné obnovení cestovního ruchu ve Spojených státech se do značné míry již podepsalo na pozitivním trendu, z hlediska ocenění však Airbus aktuálně stále výrazně zaostává za loňským rokem. Investoři tak netrpělivě
vyhlížejí pozitivní zprávy z Evropy, která je pro Airbus zásadní. Předpoklad uvolnění restrikcí a znovuobnovení
cestovního ruchu by se pozitivně podepsaly také na ceně akcií společnosti Airbus.
Situace na akciových trzích v posledním roce by se dala charakterizovat jedním slovem – jízda. Trh vyvezl akcie
na nová maxima, mnoho investorů proto vyčkává na korekci, a nákupy akciových titulů tak odkládá. Přesto lze na
trhu vybírat tituly, které nejsou nadhodnocené (nejen) z hlediska valuačních ukazatelů. Právě takovou společností je i Airbus, jejíž cena je od té cílové jen pro letošní rok vzdálená o více než o 10 %.

Vývoj ceny akcie Airbus za 5 let
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Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.
Minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích.

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. Schválení
Základního prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.
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 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

