
SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ

 100% KAPITÁLOVÁ GARANCE
 PARTICIPACE NA POZITIVNÍM VÝVOJI INDEXU ZEMÍ BRIC
 MAXIMÁLNÍ ZISK OMEZEN 40 % (10% ROČNÍ ZHODNOCENÍ)
 KRÁTKÁ SPLATNOST 4 ROKY

STRUCTURED INVESTMENTS  GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT

BRIC GARANT CZK



Komu je produkt určen?
Díky svému výplatnímu profi lu nabízí produkt zajímavou 
alternativu k přímé investici. Spojuje 100% kapitálovou 
ochranu investice s možností participovat na růstu cen akcií. 
Tento produkt umožňuje investorovi participovat na vývoji 
podkladového aktiva, aniž by participoval na jejím negativním 
vývoji. 100% návratnosti investovaného kapitálu je dosaženo 
výměnou za omezení výkonnosti podkladového aktiva horní 
hranicí, tzv. CAP.

Funkcionalita
Ve splatnosti obdrží investor vyplaceno 100 % nominální 
hodnoty investice. Navíc získává možnost participovat na fi nální 
pozitivní výkonnosti podkladového aktiva. Finální výkonnost 
podkladového aktiva se vypočítá jako čtvrtletní průměrná 
výkonnost za celé období života produktu až do splatnosti. 
Každé čtvrtletí bude stanovena hodnota podkladového aktiva. 
V poslední rozhodný den se vypočte aritmetický průměr ze 
všech šestnácti stanovených hodnot. Tato fi nální hodnota 
(aritmetický průměr z šestnácti stanovených hodnot) se 
porovná s příslušnou hodnotou podkladového aktiva ze dne 
fi xace parametrů. Pozitivní výkonnost (Participace ve výši 80 %) 
podkladového aktiva je omezena hranicí Cap ve výši 140 % 
z počáteční hodnoty ze dne fi xace parametrů.

Ve splatnosti mohou nastat 3 scénáře:

1. Scénář:
Jestliže průměrná hodnota podkladového aktiva za Rozhodná 
období bude na nebo pod jeho počáteční hodnotou, investor 
obdrží konečnou výplatu 1.000 CZK na jeden certifi kát (100% 
kapitálová garance)

2. Scénář:
Jestliže průměrná hodnota podkladového aktiva za Rozhodná 
období bude nad jeho počáteční hodnotou a zároveň pod 
hranicí Cap investor obdrží 100 % nominální hodnoty a navíc 
bude participovat 80 % na pozitivní výkonnosti podkladového 
aktiva až do výše Cap. Např. při stanoveném růstu podkladového 
aktiva o 30 % obdrží investor 1.240 CZK na jeden certifi kát 
(1.000 + 240 CZK)

3. Scénář:
Jestliže průměrná hodnota podkladového aktiva za Rozhodná 
období při participaci 80 % bude nad hranicí Cap investor 
obdrží maximálně 1.400 CZK na jeden certifi kát (Cap = 140 % 
nominální hodnoty).

Emitent Österreichische Volksbanken-AG

ISIN AT000B114970

Měna CZK

Podkladové aktivum S&P BRIC 40 (EURO)

Emisní cena 1.000 CZK

Vstupní poplatek 3 %

Období  4 roky (19. 04. 2012–19. 04. 2016)

Upisovací období 16. 4. 2012

Fixace parametrů 18.4.2012

První valuta 19.04.2012

Konečná výplata 20.04.2016

Kapitálová garance  100 % nominální hodnoty investice 
ve splatnosti

Participace 80 % do výše Cap

Cap 140 % viz funkcionalita

Rozhodné období  Čtvrtletně – 16 rozhodných dnů
začátek rozhodného období: 
11.7.2012
konec rozhodného období: 
11.4.2016

Funkcionalita viz Funkcionalita v textu

Charakteristické vlastnosti
BRIC GARANT CZK
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 BRIC GARANT CZK          Podkladové aktivum

80% participace na pozitivním 
vývoji podkladového koše

100% kapitálová garance

Omezení zisku
na 140 %

BRIC GARANT CZK



BRIC
BRIC je označení společného hospodářského uskupení – 
Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Země v tomto uskupení představují 
obrovský potenciál čtyř nejperspektivnějších ekonomik světa.

Podle odhadů ekonomů bude do 25 let ekonomika v zemích 
BRIC na úrovni více než 50 % ekonomiky zemí G6 a v horizontu 
40 let dokonce ekonomiky G6 předežene. V zemích BRIC 
roste kupní síla střední vrstvy, která by dle odhadů měla do 
několika let konkurovat kupní síle středních vrstev v Evropě, 
USA a Japonsku. Odhaduje se, že během několika málo let 
se ekonomiky BRIC budou podílet na globální spotřebě ropy 
podílem téměř 25 %.

Brazílie – země s obrovskými nalezištěmi nerostných surovin 
jako jsou železo, mangan, měď, bauxit, wolfram, zinek, cín nebo 
nikl. Země patří mezi jedny z největších exportérů a producentů 
zemědělských plodin jako jsou káva, cukr, sisal (textilní vlákno) 
nebo pomeranče.

Rusko – je největší zemí světa a s počtem obyvatel dosahujícím 
143 mio. jí patří deváté místo. Ruská ekonomika patří mezi 
největší ekonomiky světa a vlastní obrovské zásoby ropy, 
zemního plynu, hnědého uhlí, niklu a titanu. Je největším 
světovým vývozcem plynu a třetím největším vývozcem ropy.

Indie – patří také mezi země s obrovským přírodním bohatstvím 
jako jsou ložiska ropy a uhlí. V současné době je Indie brána jako 
země s obrovským potenciálem v oblasti IT, léčiv, biotechnologií 
atd. Indie je také známa jako outsourcingové centrum, kdy 
služeb z oblasti některých telekomunikačních služeb hojně 
využívaji velké americké korporace.

Čína – nejlidnatější země světa s de facto nevyčerpatelnou 
pracovní sílou. Druhá největší ekonomika světa. V Číně se 
celosvětově vyrobí nejvíce textilních výrobků a spotřební 
elektroniky. Čína se stala největším příjemcem zahraničních 
investic na světě. S&P BRIC 40 (EURO)® reprezentuje čtyři 
rozvíjející se akciové trhy. Obsahuje čtyřicet nejlikvidnějších 
akcií (tzv. Blue-chips) z Brazílie, Ruska, Indie a Číny, které 
jsou společně známé jako země BRIC. Současné geografi cké 
rozložení indexu je následující (k 7. 3. 2012, zdroj Bloomberg).

1. Čína 37,41 %
2. Rusko 27,25 %
3. Brazílie 23,38 %
4. Hong Kong  7,39 %
5. Indie  4,56 %

Výhody
+  100% kapitálová garance ve splatnosti
+  Možnost participovat na pozitivním vývoji podkladového 

aktiva do úrovně CAP
+ Transparentně stanovený výplatní profi l certifi kátu
+ Krátká doba splatnosti – 4 roky
+ Investice v CZK – bez měnového rizika
+ Sekundární trh – denní likvidita

Rizika
–  Cena na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, 

jako je cena podkladových aktiv, volatilita a tržní úrokové 
sazby. Defi novaný výplatní profi l certifi kátu je garantován ve 
splatnosti.

BRIC – klíčová fakta – nízký dluh, výhodné hodnocení, 
pozitivní výhled

Veřejný dluh
v % HDP
(2011e)

P/E vedoucího 
indexu
2012f

Růst HDP
2012f/2013f

Brazílie 57,90 % 10,4 3,2 % / 4,0 %

Rusko 10,20 % 5,7 3,2 % / 4,0 %

Indie 63,00 % 16,8 7,0 % / 7,8 %

Čína 17,00 % 8,6 8,0 % / 8,5 %

USA 100,00 % 12,8 1,5 % / 1,0 %

Eurozóna 88,00 % 9,5 -1 % / 1,1 %

Vývoj S&P BRIC 40 (EURO) Index® za poslední tři roky

Zdroj: Bloomberg
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DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA http://produkty.volksbankinvestments.com/AT000B114970
 
Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“) s využitím propagačního materiálu emitenta 
investičního nástroje, společnosti Österreichische Volksbanken-AG, se sídlem 1090 Vídeň, Kolingasse 14–16. Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi a nenahrazuje 
emisní prospekt. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k fi nančním nástrojům v něm uvedeným, ani nena-
hrazuje rozsáhlé poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost i emitent důrazně doporučují 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.
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, aktuál-
nosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva. Tiskové chyby vyhrazeny. Úplné informace o investičním nástroji lze nalézt v prospektu a jeho dodatcích na 
www.volksbankinvestments.com.
Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Distributor:

Kontaktní osoba: Kamil Kricner / tel.: +420 221 592 370 / fax: +420 221 592 366 / mobil: +420 603 881 522 / e-mail: kricner@cyrrus.cz

 > CENTRÁLA BRNO > Platinium, Veveří 111, 616 00  Brno / tel.: 538 705 711 / e-mail: info@cyrrus.cz
 > POBOČKA PRAHA > Anděl Park – vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov / tel.: 221 592 361 / e-mail: info@cyrrus.cz

www.cyrrus.cz bezplatná infolinka 800 297 787


