AKTIVNĚ ŘÍZENÉ PORTFOLIO
Investiční příležitost:

Aktivně řízené portfolio složené z blue-chip akcií

AKTIVNĚ ŘÍZENÉ PORTFOLIO
y Chcete vydělávat na růstu cen akcií a zároveň profesionálně diverzifikovat své portfolio?
y Vnímáte aktuální tržní vývoj jako zajímavou příležitost pro investici?
y Máte obavy z měnových vlivů a chcete portfolio zajištěné do českých korun?
y Chcete mít možnost investici kdykoli ukončit?
Certifikát umožňuje investorovi participovat na výkonnosti atraktivních titulů z akciových trhů celého světa s důrazem
na akcie z USA a Evropy dle dané investiční strategie. Do portfolia jsou zařazeny zejména akcie velkých etablovaných
společností, které dlouhodobě vykazují stabilní růst. U portfolia je kladen důraz nejen na geografickou diverzifikaci,
ale také na diverzifikaci sektorovou. Ta bude akcentovat aktuální investiční trendy a sektory, které budou dle našeho
názoru příznivě reagovat na současné kurzotvorné události.

Geografické a sektorové rozložení*
E-commerce; 10 %

Výrobce léčiv ; 20 %

Energetika; 10 %

Evropa; 30 %

Finance; 10 %
USA; 60 %

Software a služby; 20 %
Lékařské vybavení; 10 %

Ostatní; 10 %

Průmysl; 10 %

Oblečení a obuv; 10 %



Zdroj: Bloomberg

Portfolio bude aktivně spravováno investičním výborem, který je složen z odborníků z řad nejzkušenějších analytiků
a portfolio manažerů. Tito profesionálové budou aktivně hledat atraktivní a aktuální investiční příležitosti. Řízení certifikátu bude probíhat s ohledem na maximalizaci možného očekávaného výnosu při snaze o minimalizaci míry podstupovaného rizika. Při výběru bude brán ohled nejen na aktuální kurzotvorné události, ale také na fundamentální analýzu
jednotlivých firem.

MODELOVÉ PORTFOLIO*
Tržní kapitalizace

Průměrný roční
růst tržeb

Potenciál

Lékařské vybavení

140,09 mld. USD.

10,27 %

15,60 %

ABBV US

Výrobce léčiv

110,94 mld. USD.

10,76 %

24,70 %

Adidas

ADS GY

Oblečení a obuv

63,77 mld. USD.

10,17 %

15,70 %

Amazon

AMZN US

E-commerce

1007,83 mld. USD.

24,60 %

19,40 %

Lockheed Martin

LMT US

Průmysl

101,13 mld. USD.

5,26 %

20,50 %

Mastercard

MA US

Finance

259,61 mld. USD.

12,99 %

15,90 %

Microsoft

MSFT US

Software a služby

1255,07 mld. USD.

7,12 %

15,10 %

Royal Dutch Shell

RDSA NA

Energetika

152,36 mld. USD.

1,61 %

22,30 %

Sanofi

SAN FP

Výrobce léčiv

109,24 mld. USD.

5,71 %

18,50 %

Tencent Holdings

700 HK

Software a služby

460,63 mld. USD.

38,60 %

13,60 %

Titul

Identifikace

Zaměření

Abbott Laboratories

ABT US

AbbVie

Data k 8. 4. 2020
* Jedná se o modelové portfolio, složení reálného portfolia se může lišit v návaznosti na tržní podmínky a konkrétní produkt.

Zdroj: Bloomberg

A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
TOMÁŠ MENČÍK		 Brno

mencik@cyrrus.cz

Hlavní investiční stratég

JIŘÍ ŠIMARA			

Brno

simara@cyrrus.cz

Manažer strukturovaných produktů

JAKUB OBROVSKÝ

Brno

jakub.obrovsky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

JAKUB ŠVÁBENSKÝ
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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.
Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené
společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření,
za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu
a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé,
nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na
informace uvedené v tomto dokumentu.
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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