
         

➜ BONUS MINIMÁLNĚ 40 % *
➜ OCHRANNÁ BARIÉRA 60 %
➜ SPLATNOST 4 ROKY

* konečná úroveň bonusu bude stanovena v den fixace parametrů. Záleží na tržních podmínkách, jako jsou úrokové sazby, hodnota podkladového aktiva a volatilita 

BONUS CERTIFIKÁTSTRUCTURED INVESTMENTS

BRIC Bonus CZK



Komu je produkt určen?
Pro investory, kteří očekávají vyšší zhodnocení své investice 
a zároveň hledají částečnou ochranu své investice. Bonus cer-
tifi kát nabízí plnou expozici na akciovém trhu (na vývoji pod-
kladového koše indexů), a to při omezené míře rizika. Navíc 
nabízí investorům výplatu garantovaného ročního kupónu. Je to 
ideální investice pro ty, kdo očekávají růst podkladového aktiva, 
a zároveň chtějí být chráněni proti případnému poklesu. Náku
pem Bonus certifi kátu investor profi tuje z vysoké volatility 
(kolísavosti ceny) podkladového aktiva, díky níž získává předem 
defi novanou ochrannou bariéru proti případnému poklesu.

Navíc investor prostřednictvím tohoto bonusového certifi kátu 
profi tuje na vývoji vybraných indexů v rámci zemí BRIC (Brazí-
lie, Rusko, Indie, Čína).

Tržní očekávání: růst, stagnace, pokles (do předem de-
fi nované hodnoty ochranné bariéry)

Background
RDX je Ruský kurzový index, nepočítá se pouze v amerických 
dolarech (jako RTX), ale také v eurech. RTX a RDX se odlišují 
také co se složení týče. RDX se vztahuje na devět nejlikvidnějších 
ruských akcií kotovaných v Lonýně na Global Depository Re-
ceipts (GDRs). GDRs jsou cenné papíry, jež jsou protějškem 
pravých akcií, držených partnerskými bankami v daných zemích. 
Kopírují také veškeré pohyby kurzů a výplatu dividend. RDX 
narozdíl od RTX zahrnuje také Gazprom, který je zaknihovaný 
pouze v zahraničí a v indexu RTX zcela chybí. Mnozí investoři 
upřednostňují deriváty na základě varianty D. RDX je taky 
výrazně likvidnější a díky kotaci v eurech odpadá kurzové riziko 
pro EUR investory - oproti RTX, který se počítá výhradně
v dolarech. 

Vysokou korelaci s vývojem na čínských akciových trzích vyka-
zuje především HANG SENG CHINA ENTERPRISES 
INDEX (CHNCOMP), který v sobě zahrnuje akcie čínských 
společností kotovaných v Hong Kongu, ale i hongkongský in-
dex HANG SENG. Čínská ekonomika nabývá na celosvětovém 
významu a dokázala předběhnout Spojené státy jako největšího 
obchodního partnera Japonska. Vývoj v čínské ekonomice tak 
má výrazný dopad i na globální ekonomiku a tím pádem na dění 
na fi nančních trzích.

iShares MSCI Brasil Index Fund je indexový fond, za 
jehož komponenty jsou vybírány akcie nejreprezentativnějších 
společností kotovaných na brazilském akciovém trhu. Ten-
to i další světové indexové fondy MSCI (včetně příslušných 
indexů) spravuje společnost Morgan Stanley Capital Interna-

tional (zkratka MSCI), jejímž většinovým akcionářem je globální 
poskytovatel fi nančních služeb Morgan Stanley Dean Witter.

MSCI India Total Return Index Fund je indexovým, fondem 
jehož komponenty jsou akcie společnosti kotované na  Nation 
Stock Exchange of India (NSEI). V dnešní době v sobě index 
zahrnuje 68 nejvýznamnějších titulů reprezentujících indický 
trh. Společnosti jsou do indexu vybírány na základě tržní kapi-
talizace. Správcem indexu je společnost Morgan Stanley Capital 
International (zkratka MSCI), jejímž většinovým akcionářem je 
globální poskytovatel fi nančních služeb Morgan Stanley Dean 
Witter. 

V jednotlivých zemích sice existují místní akciové indexy, ty lze 
však obecně těžko srovnávat, neboť jsou sestavovány odlišným 
způsobem. Proto využívají profesionální investoři ke srovnávání 
akciových trhů různých zemí také právě indexy MSCI, a to již 
od roku 1968 v případě nejvyspělejších akciových trhů světa, 
od roku 1988 také v případě rozvíjejících se trhů. 

Indexy MSCI jsou pozoruhodné hloubkou a šířkou svého 
záběru. Snaží se zohlednit trendy na jednotlivých akciových 
trzích, jejichž cílové pokrytí činí 60 %. Indexy MSCI se tak 
na jedné straně přibližují komplexnosti indexu zahrnujícího 
všechny akcie na daném trhu, na straně druhé však neobsahují 
úplně každou akcii, a lze do nich tudíž investovat podobně jako 
do tzv. “blue chip” indexů.

Výhody
+ Možnost dosáhnout bonusu min. 40 % *,
 a to i na stagnujícím, či dokonce klesajícím trhu

+ Na rostoucím trhu není potenciální zisk nijak omezen

+ I při poklesu podkladových akcií do určité úrovně
 může investor dosáhnout zisku

+ Proražení ochranné bariéry (která snižuje riziko
 investice) je testováno poslední den (ve splatnosti)

+ Během celého období mohou obchodovat
 podkladové indexy pod ochrannou bariérou aniž
 investor ztrácí nárok na bonus

+ Sekundární trh – denní likvidita

+ Výplata ročních garantovaných kupónů

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.

* konečná úroveň bonusu bude stanovena v den fi xace parametrů. Záleží na tržních podmínkách, jako jsou úrokové sazby, hodnota podkladového aktiva a volatilita
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Funkcionalita

Ve splatnosti mohou nastat tři možné scénáře, v závislos-

ti na proražení ochranné bariéry. Za proražení ochranné 

bariéry je považováno, jestliže uzavírací hodnota indexu 

resp. indexového fondu s nejhorší výkonností v koši 

v rozhodný den klesne pod hranici ochranné bariéry. 

Investorům je navíc každoročně vyplácen 2% kupón 

nominální hodnoty investice a to vždy ve výroční den 

emise.

A) OCHRANNÁ BARIÉRA NEPRORAŽENA

Ve splatnosti (v rozhodný den) nedojde k poklesu uza-

vírací hodnoty nejhoršího indexu z koše pod hodnotu 

ochranné bariéry a:

1. zároveň bude uzavírací hodnota nejhoršího indexu 

z koše pod hodnotou bonus

 investor obdrží bonus min. 40 % * nominální hodnoty 

investice

2. zároveň bude uzavírací hodnota nejhoršího indexu 

z koše nad hodnotou bonus

 investor participuje 1:1 na pozitivním vývoji indexu 

s nejhorší výkonností (bez omezení maximálního zisku)

B) OCHRANNÁ BARIÉRA PRORAŽENA

Ve splatnosti (v rozhodný den) dojde k poklesu uzavírací 

hodnoty nejhoršího indexu resp. indexového fondu 

z koše pod hodnotu ochranné bariéry

 investor participuje 1:1 na negativním vývoji nejhoršího 

indexu resp. indexového fondu a ztrácí nárok na bonus

Ilustrační příklad

Zafi xování bariéry na úrovni 60 % s bonusem 40 %

Koš 4 indexů

 Russian Depository Index

Reuters: .RDXUSD

Bloomberg: RDXUSD Index

 HangSeng China Enterprise Index

Reuters: .HSCE

Bloomberg: HSCEI Index

 iShares MSCI Brazil Index Fund

Reuters: EWZ.P

Bloomberg: EWZ UP Equity

 iShares MSCI India Index Fund

Reuters: .CITIIN

Bloomberg: INDIA SP Equity

* konečná úroveň bonusu bude stanovena v den fi xace parametrů. Záleží na tržních podmínkách, jako jsou úrokové sazby, hodnota podkladového aktiva a volatilita

Charakteristické vlastnosti

BRIC Bonus CZK

Emitent: Citigroup Funding Inc.

 (Guaranteed by Citigroup Inc.)

ISIN:

Měna: CZK

Podkladové aktivum: koš 4 indexů – viz níže

Emisní cena: 100% + 3 % emisní přirážka

Období: 4 roky

Upisovací období: do 9. 9. 2010, 13:00

Fixace parametrů:       10. 9. 2010 

Finalní rozhodný den:  10. 9. 2014

Konečná výplata: 16. 9. 2014

Kapitálová garance: viz Funkcionalita v textu

Ochranná bariéra: 60 %

Bonus: min. 40 % * z nominální

 hodnoty investice

Roční kupón: 4x 2% z nominální

 hodnoty investice

Funkcionalita: viz Funkcionalita v textu

* konečná úroveň bonusu bude stanovena v den fi xace parametrů. 

Záleží na tržních podmínkách, jako jsou úrokové sazby, hodnota

podkladového aktiva a volatilita
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BH Securities a.s.

Na Příkopě 15

Praha 1, 110 00

Tel: +420 255 710 710

Fax: +420 255 710 770

E-mail: bhs@bhs.cz

Česká Republika

www.bhs.cz

Důležitá upozornění: Tato brožura je určena pouze pro reklamní účely a nebyla vytvořena za účelem komplexního průvodce investicemi a nenahra-
zuje emisní prospekt. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z produktů v současné nabídce. Brožura nenahrazuje odborné poradenství k fi nančním 
instrumentům v ní uvedených, ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji fi nančních 
instrumentů. Je výhradně určena pro počáteční informační účely a my jako emitent důrazně doporučujeme 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 jednot-
livé investici, ani za fi skální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat tak i znehodnocovat ve své hodnotě, a proto každé rozhodnutí by 
mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. K získání 
konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva. Tiskové chyby 
vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.




