
Tomáš Pfeiler
Portfolio manažer – Praha
Během své téměř 10leté praxe na finančních trzích působil především 
jako finanční analytik. Jako člen investičního výboru CYRRUS se nyní 
specializuje na dluhopisy, sektor utilit a bankovnictví a na měnové  
zajištění pomocí FX derivátů.

Petr Pelc
Portfolio manažer – Brno
Člen Investičního výboru CYRRUS a jeden z mála soudních znalců  
v České republice, kteří se specializují na deriváty kapitálového trhu.  
Zaměřuje se především technickou analýzu a sektory farmacie,  
stavebnictví či komodit.

Anna Píchová
Analytička – Brno
Během své analytické praxe se nejdříve věnovala predikcím vývoje na 
rozvojových trzích a makroekonomickým tématům. Nyní se speciali-
zuje na vývoj na globálních trzích se zaměřením na akciové trhy USA  
a Evropy, kde sleduje především dění v technologickém a herním  
sektoru a také maloobchod.

  +420 733 535 733  |   tomas.pfeiler@cyrrus.cz 

  +420 603 557 011  |   petr.pelc@cyrrus.cz

  +420 608 263 469  |  anna.pichova@cyrrus.cz 

WWW.CYRRUS.CZ

Specializace

 - Bankovnictví

 - Energetika

 - Dluhopisy

 - Burzy obecně

Specializace

 - Farmacie

 - Stavebnictví

 - Těžký průmysl

 - Komodity

 - Automobilový  
   průmysl

Specializace

 - Makroekonomická  
   témata

 - IT

 - Herní sektor

 - Maloobchod

 - Burzy obecně

Tomáš Menčík, CFA
Hlavní investiční stratég – Brno
Držitel prestižního certifikátu CFA (Chartered Financial Analyst),  
který své zkušenosti sbíral v USA a Lichtenštejnsku. Má na starosti  
celý analytický tým společnosti a dozoruje portfolio manažery  
společnosti CYRRUS.

  +420 603 881 538  |   tomas.mencik@cyrrus.cz 

Michal Brožka
Hlavní ekonom – Praha
Vytvářel makroekonomické prognózy různých zemí a působil jako 
externí expert MMF. Před tím 11 let pracoval na pozici hlavního  
analytika a investičního stratéga Raiffeisenbank. Doktorát obdržel na 
VŠE, ve své disertační práci se věnoval predikci finančních krizí. Na aka-
demické půdě se věnuje sektorům bankovnictví a finančních trhů.

  +420 724 119 739  |  michal.brozka@cyrrus.cz 

Specializace

 - Makroekonomická 
   témata ČR/svět

 - Měnová politika + 
   centrální banky

 - Fin. trhy, Fin. krize

 - Dluhopisy

 - Úrokové sazby


