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

Tomáš Pfeiler

Por tfolio 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.

Specializace
-- Bankovnictví
-- Energetika
-- Dluhopisy
-- Burzy obecně

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

Petr Pelc

Por tfolio 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.

Specializace
-- Farmacie
-- Stavebnictví
-- Těžký průmysl
-- Komodity

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

-- Automobilový
průmysl

Zdeněk Rosenberg

Specializace

Analy tik – Brno

Věnuje se makroekonomickým trendům, ekonomickému růstu, měnovému vývoji, nezaměstnanosti a inflaci. Sleduje vývoj na globálních trzích, zejména v USA. Kromě makroekonomie se zaměřuje na
zbrojařské firmy a kryptoměny. V minulosti vyučoval na VŠ makroekonomii a hospodářské dějiny. Jako expertní spolupracovník MMF
se podílel na vývoji modelu pro marockou centrální banku. Spolupracoval s Úřadem vlády ČR.

 +420 732 680 399 |  zdenek.rosenberg@cyrrus.cz

Anna Píchová
Analy tička – Brno

Během své analytické praxe se nejdříve věnovala predikcím vývoje na
rozvojových trzích a makroekonomickým tématům. Nyní se specializuje 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.

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

-- Makroekonomická
témata
-- Nezaměstnanost,
HDP
-- Kryptoměny
-- Letecký sektor
-- Měny

Specializace
-- Makroekonomická
témata
-- IT
-- Herní sektor
-- Maloobchod
-- Burzy obecně
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