Rostoucí garance
A P OT E N CI Á LN Ě N EO M E Z E N Ý V Ý N OS

Nic není staršího než včerejší trhy
Včera stála akcie společnosti 200 dolarů a dnes už jenom 160? Že jste ji měli prodat, ale už je
pozdě? S certifikátem Lock-In nemusíte plakat nad promarněnou příležitostí.
Umožní vám totiž zafixovat včerejší výnos a radovat se z něj i další dny, pokud trhy opět padnou. Do doby, kdy
jsou trhy extrémně volatilní, přinášíme funkcionalitu Lock-In. S námi navíc bez obav, že by došlo ke ztrátě kapitálu.
Certifikát totiž navíc nabízí garanci návratu minimálně 100 % investovaného kapitálu a fixní 6,1% kupon.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

––––––
JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě základní funkcionalitu Lock-In Garant certifikátu?
Zde vám ji představíme, ať vám nic důležitého neunikne.
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Na počátku 100% garance a 6,1% fixní kupon
Od začátku máte garantováno, že ať se děje cokoli, vždy získáte zpátky
100 % investovaného kapitálu a fixní 6,1% kupon.

Postupně rostoucí garance
Jakmile výkonnost podkladového indexu vzroste, bude váš výnos
uzamčen. Například, když bude hodnota indexu na konci obchodního
dne vyšší nebo rovna 101 %, dojde k uzamčení a vy už máte jisté, že získáte minimálně 101 % investovaného kapitálu a 6,1% kupon.
K uzamčení dochází i v okamžiku, kdy hodnota indexu dosáhne 102 %;
103 %; 104 %; ... 200 %.

Až 200% garance
K dalšímu pozorování Lock-In úrovně dochází každý obchodní den
(od 1. 12. 2022 do 1. 12. 2025). Vy už si můžete jen přilepšit.

––––––
VAŠE INVESTICE V ČASE
S námi přesně víte, co se kdy bude dít.
Nenastanou tak žádná nepříjemná překvapení.

DATUM FIX ACE POČÁTEČNÍ HODNOT Y

30. 11. 2022

Začátek investice
7. 12. 2022

ROZHODNÉ DNY PRO POZOROVÁNÍ
LOCK-IN ÚROVNĚ

Každý obchodní den v období
od 1. 12. 2022 do 1. 12. 2025
včetně obou dnů.

DEN FINÁLNÍHO POZOROVÁNÍ

1. 12. 2025

Získáte zpět 100 %
investovaného kapitálu
a 6,1% kupon.
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104 %

...

...

≥200 %*

200 %

DOŠLO V PRŮBĚHU CERTIFIKÁTU
K UZAMČENÍ LOCK-IN ÚROVNĚ?

NE
ANO

Získáte nejvyšší
uzamčenou Lock-In
úroveň + 6,1% kupon.

NE

JE AKTUÁLNÍ HODNOTA
PODKLADOVÉHO INDEXU VYŠŠÍ
NEŽ MAXIMÁLNÍ
LOCK-IN ÚROVEŇ?

ANO

Získáte výnos roven aktuální
hodnotě Podkladového
indexu + 6,1% kupon.

Ukončení certifikátu
a výplata příslušné hodnoty
8. 12. 2025

* Vztahuje se k Počáteční hodnotě Podkladového indexu.

––––––
MODELOV Ý PŘÍKL AD
Jak by to mohlo probíhat?

Modelový příklad vývoje Podkladového indexu
200 %

4. V dalším období začal
Podkladový index růst, překonal

190 %

postupně hodnotu 160 %, a tak
došlo k jejímu uzamknutí.

180 %

Dosažená Lock-in úroveň
170 %
5a. Poté Podkladový index dále rostl

2. Po roce Podkladový index překonal 138 %,

160 %

a v Den finálního pozorování

a tak byla tato hodnota uzamknuta.

byl na 193 %. Investoři získají

Dosažená Lock-in úroveň

150 %

193 % + 6,1% kupon.

140 %

5b. Poté
5b. Podkladový index klesal
a v Den finálního pozorování

130 %

byl na 105 %. Investoři ovšem
získají 160 % – tedy hodnotu,

120 %

která byla předtím uzamknuta

3. Během dalšího půl roku Podkladový

Startovací Lock-in úroveň

110 %

1. Na začátku se zafixuje počáteční

a 6,1% kupon k tomu.

index klesá. Investoři ovšem nemají
důvod k obavám, protože už mají
zaručenou návratnost 138 %.

hodnota Podkladového indexu

100%

na 100 %. I v případě poklesu pod
tuto hodnotu máte zaručenou
návratnost celého investovaného
kapitálu a k tomu 6,1% kupon.

––––––
JAK BY SI STEJNÁ INVESTICE VEDL A V MINULOSTI?
Jak vidíte, naše další certifikáty Lock-In Ladder si vedou velmi dobře. Jeden je aktuálně uzamčený na 126 %, druhý na 123 %. Tyto
investice končí až za půl roku, ale investoři už teď ví, že výnos 26 % nebo 23 % mají v kapse. Výnosy těchto dvou certifikátů ale nezaručují, že takový výnos bude mít i aktuálně nabízený Lock-In Garant: Rostoucí garance 11/2022. Proto certifikát obsahuje kapitálovou
garanci, která dokáže efektivně ochránit až 100 % vašeho kapitálu. Neriskujte.

Jak si vedou obdobné Lock-In certifikáty našich klientů
Název
Lock-In Ladder:
Hodnotové tituly 2/2020
Lock-In Ladder:
Hodnotové tituly 3/2020

ISIN

Emise

Splatnost

XS2067748942

2. 4. 2020

3. 4. 2023

XS2075528104

7. 5. 2020

9. 5. 2023

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Aktuálně uzamčená

Podklad

Lock-In úroveň

Solactive European
Deep Value Index
Solactive European
Deep Value Index

126 %

123 %

Data k 17. 10. 2022; Zdroj: CYRRUS, a. s.

––––––
INVESTUJTE DO SKUTEČNĚ DIVER ZIFIKOVANÉHO INDEXU
GS Global Diversified Multi-Asset 5% Index

Investujte do indexu s rozmanitými
podklady. Co vše je uvnitř?
20 % – Německé a americké
státní dluhopisy.

40 % – Globální akcie, které jsou podle MSCI
hnací silou přechodu na nízkouhlíkové hospodářství (MSCI World Climate Change Select
200 Index).

20 % – Komodity, které by mohly odrážet významnou poptávku po zelených technologiích,
konkrétně 30 % měď, 20 % hliník, 12,5 % nikl,
12,5 % stříbrno, 25 % uhlík.

20 % – Nemovitosti, které se skládají z kotovaných nemovitostních cenných papírů, jejichž
výkonnost v oblasti ESG posuzuje GRESB.

Je na investování
vhodná doba?
Nyní jsou trhy velmi volatilní. Tento in-

Vývoj hodnoty indexu GSISCC5E
105
100

dex na vzniklou situaci dokáže vhodně

95

reagovat díky své „řízené volatilitě“. To

90

znamená, že se automaticky zbavuje akcií

85

a drží bezpečnější aktiva. Takže v případě poklesů na akciových trzích nedochází

80

k tak prudkému poklesu indexu. Složení

75

indexu se pravidelně obměňuje dle aktu-

70

ální situace a historických dat.

Sledované období 5 let

Zdroj: CYRRUS a.s., Bloomberg

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

Co byste měli vědět,
než začnete?
V Den finálního pozorování může být konečná
cena certifikátu i pod Emisním kurzem,

Základní informace o certifikátu
Lock-In Garant: Rostoucí garance 11/2022
Emitent:

Goldman Sachs Finance Corp
International

Ručitel:

The Goldman Sachs Group
(S&P's BBB+ / Moody's A2 / Fitch A)

viz část Funkcionalita.

Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních
podmínkách, jako je například cena Podkladového
indexu, implikovaná volatilita a tržní úrokové

ISIN:

XS2482190928

Den emise:

7. 12. 2022

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 30. 11. 2022; 16:00 hod.

Kapitálová ochrana:

100% kapitálová ochrana

Kupon:

Jednorázový fixní kupon 6,1 %

Podkladový index:

Goldman Sachs Global Diversified
Multi-Asset 5 % Index
(GSISCC5E Index)

sazby. Investor akceptuje kreditní riziko
Emitenta, popř. Ručitele.

Všechny uváděné výnosy jsou výnosy před zdaněním.

Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

(označení dle Bloombergu)

Chcete se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory
a Prospekt emitenta najdete zde:
www.bit.ly/3W8UvQG.

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladového indexu
ze dne 30. 11. 2022

Maximální
Lock-In úroveň:

200 % Počáteční hodnoty

Rozhodné dny pro
pozorování Lock-In
úrovně:

Každý obchodní den v rozmezí od
1. 12. 2022 do 1. 12. 2025 (včetně)

Lock-In úrovně:

101 %; 102 %; 103 %;... 200 %

Den finálního
pozorování:

1. 12. 2025

Den splatnosti:

8. 12. 2025

Měna:

CZK

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

ANNA PÍCHOVÁ

Brno	   anna.pichova@cyrrus.cz

Vedoucí analytického oddělení

JIŘÍ MAYER		

Brno	  jiri.mayer@cyrrus.cz		

Portfolio manažer

TRADING & SALES
MICHAL PŘIKRYL

Praha	  prikryl@cyrrus.cz

PŘEMYSL PLAČEK

Brno	  premysl.placek@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.

