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BERKSHIRE HATHAWAY
Chcete využít know-how jednoho z globálně nejproslulejších
investorů? Zařaďte do svého portfolia akcie společnosti
Berkshire Hathaway, které nabízí zajímavý růstový potenciál.
Za firmou stojí ikonický investor a jeden z nejbohatších
mužů planety, Warren Buffett.
Současná rally na trzích vyhnala nahoru zejména ceny akcií technologických firem. Za silným zhodnocením těchto růstových titulů zaostala výkonnost tzv. hodnotových akcií. Jde o firmy, které se obchodují na nízkých násobcích svého čistého
zisku. Tyto akcie mají tendenci posilovat v pozdějších fázích ekonomického oživení. Jejich čas teprve přijde a vy můžete
být u toho! Berkshire Hathaway má ve svém portfoliu zařazeny právě společnosti této kategorie. Navíc platí, že z dlouhodobého hlediska přinášejí hodnotové akcie zajímavější zhodnocení než širší indexy.
Hodnotové akcie zatím zaostávají za růstovými – mají však silně růst v příštích měsících.

Výkonnost hodnotových a růstových akcií od začátku roku
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Přestože zisky Buffettovy skupiny skončily v posledním kvartálu pod odhady, „věštec z Omahy“ udržuje optimistický
pohled na americkou ekonomiku. Firmy z portfolia Berkshire Hathaway budou pozitivně reagovat na pokračující a sílící
oživení ve Spojených státech. Finanční skupina například mohutně investuje do akcií bank, které pozitivně reagují na lepší reporty z trhu práce. Firma udržuje 137 mld. USD v hotovosti. Disponuje tak dostatečnou palebnou silou k uskutečnění
akvizic za zajímavých cenových podmínek.
Nákupem akcií společnosti Berkshire Hathaway získá investor expozici vůči diverzifikovanému portfoliu atraktivně oceněných hodnotových titulů. Ty mají v delším období tendenci porážet širší trh. Investor navíc sází na celoživotní zkušenosti
a dovednosti „věštce z Omahy“, který je znám dlouhodobým přístupem k investování a výběrem kvalitních firem.

Zrealizujte svou investici co nejdříve! Akcie se nyní nachází pouze okolo 10 % nad letošním minimem
z 23. března. Pro srovnání, široký index S&P 500 se nachází 40 % nad letošním dnem.
Nezmeškejte tak příležitost koupit tuto perspektivní akcií na velmi zajímavých úrovních.
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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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