CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY
Možnost zhodnocení volných finančních prostředků formou
atraktivního 20% kupónu v případě i sebemenšího růstu Podkladového indexu. V České republice unikátní funkcionalita, umožňující prodloužení doby trvání certifikátu v případě nepříznivých
tržních podmínek v době splatnosti, a také 90% Kapitálová garance v Základní měně jsou hlavními přednostmi nového certifikátu typu Premium.
Premium certifikát investorům nabízí možnost získat kupón ve
výši 20 % za předpokladu, že se bude v Den finálního pozorování
hodnota Podkladového indexu nacházet na nebo nad svojí Počáteční hodnotou. Pokud by ke Dni finálního pozorování došlo ke
zhoršení tržních podmínek a Podkladový index by uzavřel pod
svojí Počáteční hodnotou, dojde k aktivaci ochranného prvku
Druhá šance. Ten způsobí, že dojde k automatickému prodloužení splatnosti certifikátu o dalších 12 měsíců s cílem vyčkat na
zlepšení tržní situace a realizaci případného výnosu. I při tomto
scénáři si certifikát stále zachovává svoji 90% Kapitálovou garanci v Základní měně při participaci na pozitivním vývoji Podkladového indexu.
Podkladovým indexem tohoto certifikátu je akciový index
Solactive European Deep Value Select 50 Index (SOLEDVSP).

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 120 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
90% KAPITÁLOVÁ OCHRANA
V ZÁKLADNÍ MĚNĚ K DATU
SPLATNOSTI CERTIFIKÁTU
SPLATNOST 24 MĚSÍCŮ
S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ
O DALŠÍCH 12 MĚSÍCŮ
CERTIFIKÁT DENOMINOVANÝ
V CZK BEZ MĚNOVÉ FIXACE
UNIKÁTNÍ FUNKCE DRUHÁ ŠANCE
V PŘÍPADĚ NEGATIVNÍ VÝKONNOSTI
PODKLADOVÉHO INDEXU

CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu
ve výši až 10 % p. a. ve formě podmíněného kupónu. Kupónová bariéra je nastavena na 100 % Počáteční hodnoty Podkladového indexu. S certifikátem je spojena také Kapitálová garance ve výši 90 % investovaného kapitálu v Základní měně. Doba
splatnosti certifikátu je nastavena na 24 měsíců s tím, že po této době může dojít k aktivaci funkce Druhá šance a prodloužení
splatnosti certifikátu o dalších 12 měsíců v případě, že by nebyly splněny podmínky pro výplatu Podmíněného kupónu. V tomto
případě následně investor participuje na výkonnosti Podkladového indexu při zachování 90% Kapitálové garance a s neomezeným maximálním možným výnosem. Maximální doba splatnosti je tedy stanovena na 36 měsíců, certifikát lze však prodat
i předčasně za cenu stanovenou Emitentem.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: Podmíněný kupón ve výši 20 % (10 % p. a.) bude
vyplacen za předpokladu, že se hodnota Podkladového indexu
bude v Den finálního pozorování nacházet na nebo nad 100 % Počáteční hodnoty Podkladového indexu.

CHAR AK TERISTIK A
CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY
Emitent:

BNP Paribas Issuance B.V.

Garant:

BNP Paribas

Typ certifikátu:

Premium certifikát

ISIN:

XS1960414867

Den emise:

8. 7. 2019

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 27. 6. 2019; 16:00 hod.

Kapitálová garance:

90 % v Základní měně

Podkladový index:
(označení dle
Bloombergu)

Solactive European Deep Value Select
50 Index (SOLEDVSP Index)

Počáteční hodnota:

Zavírací cena indexu ze dne 28. 6. 2019

Podmíněný kupón:

20 %* (10 % p. a.)

Datum výplaty
Podmíněného kupónu:

7. 7. 2021

Den finálního
pozorování:

28. 6. 2021

Den splatnosti:

7. 7. 2021

Den finálního
pozorování v případě
aktivace funkce Druhá
šance:

28. 6. 2022

Den splatnosti
v případě aktivace
funkce Druhá šance:

6. 7. 2022

Základní měna:

USD

Měna denominace:

CZK

-- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními

Počáteční pozorování
Základní měny:

28. 6. 2019 v 16:00 londýnského času dle
agentury Thomson Reuters

KLÍČOVÉ INFORMACE

Finální pozorování
Základní měny:

30. 6. 2021 v 16:00 londýnského času dle
agentury Thomson Reuters

Finální pozorování
Základní měny
v případě aktivace
funkce Druhá šance:

29. 6. 2022 v 16:00 londýnského času dle
agentury Thomson Reuters

Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty plynoucí
z certifikátu je ke splatnosti důležitá hodnota Podkladového indexu. Jestliže je:

-- Hodnota Podkladového indexu v Den finálního pozorování vyšší nebo rovna jeho Počáteční hodnotě, je investorovi vyplaceno
100 % investovaného kapitálu včetně kupónu.

-- Hodnota Podkladového indexu v Den finálního pozorování nižší než jeho Počáteční hodnota, dojde k aktivaci funkce Druhá
šance a k prodloužení splatnosti certifikátu o 12 měsíců. Po
této době participuje investor 1 : 1 na vývoji Podkladového indexu při zachování 90% Kapitálové garance.

Druhá šance: V případě, že se hodnota Podkladového indexu bude
v Den finálního pozorování nacházet pod svojí Počáteční hodnotou, dojde k aktivaci funkce Druhá šance. Dojde tak k automatickému prodloužení splatnosti certifikátu o 12 měsíců a produkt se
stává participačním. Cílem funkce Druhá šance je umožnit investorovi dosáhnout zhodnocení při potenciálně lepších tržních podmínkách po uplynutí stanovené doby 12 měsíců.

V ÝHODY
-- Atraktivní Podmíněný kupón ve výši 20 % (10 % p. a.)

v případě, že se v Den finálního pozorování nedostane
hodnota Podkladového indexu pod svoji Počáteční hodnotu.

-- Unikátní funkcionalita Druhá šance, která umožní
prodloužení investičního horizontu v případě
nepříznivých tržních podmínek.

-- Garance ochrany kapitálu ve výši 90 % v Základní měně.
-- Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)
-- V Den finálního pozorování může být konečná cena certifikátu
i pod Emisním kurzem, viz část Funkcionalita.

-- Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních

podmínkách, jako je například cena Podkladového indexu,
implikovaná volatilita a tržní úrokové sazby. Investor
akceptuje kreditní riziko Emitenta.

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

-- Všechny uváděné výnosy jsou výnosy před zdaněním.
na poslední straně dokumentu.

-- Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů,

Ceník služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt emitenta
a Dodatky naleznete na www.bit.ly/2HWxlb6.

*před zdaněním

V ÝPL ATNÍ PROFIL CERTIFIK ÁTU KE SPL ATNOSTI V Z ÁKL ADNÍ MĚNĚ
Výkonnost Podkladového
indexu ke splatnosti (2 roky)

140 %

Výkonnost Premium
certifikátu

130 %

-10 %

Aktivace funkce Druhá šance

-1 %

Aktivace funkce Druhá šance

+1 %

+20 %

+10 %

Participace 1 : 1 v případě
aktivace funkce Druhá šance

120 %
110 %

20% Kupón
90% Kapitálová garance

+20 %

100 %
90 %

Výkonnost Podkladového
indexu ke splatnosti (3 roky)*

Výkonnost Premium
certifikátu

-20 %

-10 %

-1 %

-1 %

+10 %

+10 %

+25 %

+25 %

80 %
70 %
60 %
60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

– Výkonnost podkladového indexu

110 %

120 %

130 %

140 %

– Výplatní proﬁl certiﬁkátu ve splatnosti

– Výplatní proﬁl certiﬁkátu ve splatnosti
v případě aktivace funkce Druhá šance

*V případě aktivace funkce Druhá šance

JAKÉHO V ÝNOSU JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT?
Na základě historických dat za posledních 10 let byl proveden backtesting s cílem zjistit výši možného výnosu certifikátu. Výsledky této
analýzy jsou uvedeny v tabulce níže.
2010–2012

2011–2013

2012–2014

2013–2015

2014–2016

2015–2017

2016–2018

Průměr

7,9 %

9,6 %

27,7 %

27,0 %

-0,7 %

0,6 %

6,6 %

11,2 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

11,2 %*

20,0 %

20,0 %

18,7 %

Výnos indexu
Výnos certifikátu
*Aktivace funkce Druhá šance

Z tabulky vyplývá, že z posledních 7 pozorování dosáhl index kladné výkonnosti v 6 případech, ve kterých by certifikát vyplatil 20% kupón.
Pouze v letech 2014 až 2016 dosáhl Podkladový index záporného zhodnocení. V tomto případě by certifikát dostal Druhou šanci a během
prodloužené splatnosti následně vydělal 11,2 % participací na opětovném posílení Podkladového indexu. Průměrné zhodnocení Podkladového indexu ve všech sledovaných obdobích bylo 11,2 %, certifikát by oproti tomu vydělal 18,7 %, tedy o 7,5 p. b. více, to vše při Kapitálové
garanci ve výši 90 %. Pro úplnost dodáváme, že uvedené výnosy neberou v potaz měnové vlivy a také fakt, že minulé výnosy nejsou zárukou
výnosů budoucích.

PODKL ADOV Ý INDEX SOLEDVSP
Podkladovým indexem certifikátu byl zvolen index Solactive European Deep Value Select 50. Tento index je spravován špičkovou německou investiční společností Solactive, která stojí za celou řadou dalších akciových indexů. Ty jsou v praxi hojně využívány předními investičními bankami jako benchmark především pro svou přesnost a spolehlivost, kterou společnost Solactive dodržuje při vytváření i správě
těchto indexů. Pro bližší představení indexu uvádíme krátké informativní video.

Klikněte na obrázek pro spuštění videa

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

DENISA ŽUPOVÁ		 Brno

denisa.zupova@cyrrus.cz

TRADING & SALES
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.
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.

800 297 787 | www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka

