10 % CYRRUS CERTIFIKÁT: ZBROJNÍ PRŮMYSL 2
Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat výnos až 10 %
za 12 měsíců. Kupóny ve výši 0,83 % budou vypláceny postupně
v měsíčních intervalech. V den výplaty kupónu (nejdříve
však v květnu 2017) dojde rovněž automaticky k předčasnému
splacení certifikátu (Autocall) v případě, že se všechny
Podkladové akcie v Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo
nad 100 % své Počáteční hodnoty.
Pokud nebudou v žádném z Rozhodných dní pro Autocall
splněny podmínky pro splacení certifikátu a zároveň žádná
z Podkladových akcií nebude v Den finálního ocenění o 30 %
a více pod Počáteční hodnotou, obdrží investor na konci období
(listopad 2017) zpět 100 % investovaného kapitálu.
Nabízený certifikát je dobrým řešením pro investory vyhledávající
atraktivní potenciální výnos při podmíněném zajištění investice
proti poklesu akciového trhu. Investice je navázaná na koš cen
Podkladových akcií atraktivních společností – Airbus Group,
Leonardo-Finmeccanica, Raytheon, Textron.

PŘÍLEŽITOST K V ÝPL ATĚ A Ž 110 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
BARIÉR A NASTAVENA NA 70 %
SE SLEDOVÁNÍM POUZE KE DNI
FINÁLNÍHO OCENĚNÍ
MA XIMÁLNÍ SPL ATNOST 12 MĚSÍCŮ
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO
SPL ACENÍ CERTIFIK ÁTU
INVESTICE V USD

10 % CYRRUS CERTIFIKÁT: ZBROJNÍ PRŮMYSL 2 nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty
výnosu ve výši až 10 % p. a. Kupón je vyplácen měsíčně ve výši 0,83 %. Bariéra je nastavena na 70 % Počáteční hodnoty
jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v Den finálního ocenění.
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FUNKCIONALITA
Investor obdrží každý měsíc fixní kupón ve výši 0,83 %
(10 % p. a.). V den výplaty kupónu (nejdříve však v květnu 2017) dojde
rovněž k automatickému předčasnému splacení certifikátu ve výši
100 % nominální hodnoty certifikátu (Autocall) v případě, že se
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ZBROJNÍ PRŮMYSL 2
Emitent

Branch, St Peter Port, Guernsey

všechny Podkladové akcie v nejblíže předcházející Rozhodný den
pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty.
V případě předčasného splacení nemá investor nárok na vyplacení
dalších kupónů za neuběhlé měsíce.
Nedojde-li k předčasnému splacení, je pro určení výše konečné výplaty
plynoucí z certifikátu ke splatnosti důležitá cena čtyř Podkladových
akcií (Airbus Group, Leonardo-Finmeccanica, Raytheon, Textron)
v Den finálního ocenění. Pokud v Den finálního ocenění nebude
žádnou z Podkladových akcií dotčena nebo proražena úroveň Bariéry,

Leonteq Securities AG, Guernsey

ISIN

CH0304606277

Typ certifikátu

Bariérový Reverse Convertible

Období

12 měsíců (7. 11. 2016 – 7. 11. 2017)

Den emise

7. 11. 2016

Emisní kurz

100 USD

Upisovací období

Do 31. 10. 2016; 16:00 hod.

Bariéra

70 % Počáteční hodnoty

Podkladové akcie

Airbus Group (AIR FP)

získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu plus výnos ve
formě pravidelného kupónu. Bude-li v Den finálního ocenění dotčena
nebo proražena Bariéra, investor participuje 1:1 na vývoji Podkladové
akcie s nejnižší výkonností. Výplata fixního kupónu tím však
není dotčena.

V ÝHODY

Leonardo-Finmeccanica (LDO IM)

- Atraktivní fixní kupón vyplacený měsíčně ve výši 0,83 % (10 % p. a.).
Raytheon (RTN UN)

- Bezpečnostní zóna proti poklesu ve výši 29,99 %.

Textron (TXT UN)

- Sledování Bariéry pouze v Den finálního ocenění, nikoliv kontinuálně.
- Denní obchodování a likvidita během života produktu zajišťovaná

Počáteční hodnota

- Krátká doba splatnosti – maximálně 12 měsíců.

Zavírací cena akcií ze dne
31. 10. 2016

Emitentem dle emisních podmínek.
Pozorování

Pouze v Den finálního ocenění
(31. 10. 2017)

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)

Kupón

10,0 %* p. a., výplata kupónu měsíčně

Data výplaty kupónu

5. 12. 2016, 6. 1. 2017, 3. 2. 2017,
3. 3. 2017, 5. 4. 2017, 5. 5. 2017,
6. 6. 2017, 5. 7. 2017, 4. 8. 2017,
5. 9. 2017, 5. 10. 2017, 7. 11. 2017.

jako je například cena podkladových aktiv, volatilita, tržní úrokové

Rozhodné dny

2. 5. 2017, 31. 5. 2017, 30. 6. 2017,

sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje

pro Autocall

31. 7. 2017, 31. 8. 2017, 2. 10. 2017.

Data splatnosti

5. 5. 2017, 6. 6. 2017, 5. 7. 2017,

při Autocall

4. 8. 2017, 5. 9. 2017, 5. 10. 2017.

Den finálního ocenění

31. 10. 2017

Den splatnosti

7. 11. 2017

Měna

USD

- Při proražení Bariéry není nárok na 100% ochranu kapitálu.
V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu i pod
Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).
- Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách,

kreditní riziko emitenta Leonteq Securities AG, Guernsey Branch,
St Peter Port, Guernsey.
- Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen na 10 % p. a.,
i pokud mají všechny akcie vyšší výkonnost.
- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními na poslední straně.

*před zdaněním

Zhoršující se globální bezpečnostní situace a závazek zemí v NATO na investice do armády jsou voda na mlýn akciím zbrojních firem.
Armády světových velmocí v poslední době postupně oznamovaly navyšování výdajů na obranu, které by do roku 2019 podle agentury Bloomberg měly
jen v Evropě vzrůst celkem o 50 miliard EUR. Již v letošním roce by pak podle červencové zprávy NATO měly být výdaje členských zemí na zbrojení
zvýšeny o 3 %, což znamená zdaleka nejrychlejší tempo růstu od roku 2009.

AIRBUS
Jedná se o největšího evropského výrobce letecké, zbrojní a vesmírné
techniky. Airbus vyrábí široké portfolio produktů, a to od civilních
a vojenských letadel přes komunikační systémy a satelity až po výrobu
vesmírných raket. V segmentu obrany patří společnost mezi 10 největších
dodavatelů vojenské techniky. Tržby firmy v roce 2015 činily 64,5 mld.
EUR, z čehož divize obrany a vesmírný sektor tvořily pětinu, tedy téměř
13 mld. EUR. Dle dat agentury Bloomberg pokrývá tuto společnost 30
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analytiků, z nichž 22 doporučuje kupovat akcie Airbus s konsensuální
cílovou cenou nad 64 EUR.

V EUR; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

LEONARDO-FINMECCANICA
Jde o italskou firmu zaměřenou na obranný průmysl. Společnost
drží podíly v mnoha firmách a projektech, které vyvíjí a vyrábí bojové
letouny, helikoptéry, vesmírná zařízení či obranné počítačové systémy.
Z 21 % se podílí spolu s BAE Systems na výrobě stíhaček Eurofighter, je
výrobcem modulů, které dopravovaly zásoby na Mezinárodní vesmírnou
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stanici. Firma se spolupodílí i na vývoji neviditelného nadzvukového

4

bojového letadla nEUROn. Ve společnosti L-F drží 23% podíl italská vláda.

2

S tržbami 13 mld. EUR a 47 tisíci zaměstnanci se řadí mezi největší firmy
v obranném sektoru.

V EUR; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

TEXTRON
Je nadnárodní průmyslovou firmou angažující se v obranném, leteckém,
finančním i automobilovém průmyslu. Mezi hlavní divize konglomerátu
Textron patří světoznámá Bell Helicopter, která proslula výrobou helikoptér
a konvertoplánů. Textron pronikl do povědomí veřejnosti i díky svým
lehkým letadlům pod značkou Cessna. V roce 2014 pak společnost
převzala výrobce civilních i vojenských letadel Beechcraft Corporation.
Textron hospodařil v roce 2015 s čistým ziskem 697 mil. USD při
tržbách 13,4 mld. USD. Letos by dle odhadů zveřejněných agenturou
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Bloomberg měly tržby vzrůst na 14,2 mld. USD a zisk povyskočit na téměř

V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

1 mld. USD.

R AY THEON
Společnost Raytheon je jedním z největších dodavatelů vojenského
vybavení pro americkou armádu. Její specializací je výroba naváděných
střel, jako je například známý Tomahawk. Raytheon vyrábí také známý
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protiraketový systém Patriot, jenž je využívám americkou armádou

105

a jejími spojenci. V posledních letech se společnosti podařilo díky

85

úsporám nákladů navýšit své marže, a tedy i realizovat vyšší zisky.

65

Z devatenácti analytiků pokrývajících tuto firmu nedoporučuje ani
jeden její akcie prodávat. Naopak 14 z nich vybízí k nákupu, přičemž
aktuálně platný konsensus cílových cen indikuje více než 13% roční
výnosový potenciál.

45
25

V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET
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INVESTUJTE CHYTŘE
A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
MAREK HATLAPATKA

Brno

hatlapatka@cyrrus.cz

Investiční strategie, utility, banky

JIŘÍ ŠIMARA 		Brno

simara@cyrrus.cz		

Automobilky, ocelárny, spotřební průmysl

TOMÁŠ MENČÍK		 Brno

mencik@cyrrus.cz

Farmacie, technologie, telekomy, komodity

LADISLAV KLOBÁSA

Brno

ladislav.klobasa@cyrrus.cz

Strukturované produkty

JANA GAJDOŠÍKOVÁ

Brno

jana.gajdosikova@cyrrus.cz

Data miner

DUŠAN JILČÍK			

Brno

jilcik@cyrrus.cz

KAMIL KRICNER		

Praha kricner@cyrrus.cz

TRADING & SALES

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. 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.
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