CYRRUS
udržitelná budoucnost
OT E V Ř E N Ý P O D Í LOV Ý FO N D

Proč teď?
Pařížská dohoda a Green Deal formulují dlouhodobé cíle v boji
proti klimatickým změnám. Postup je jasný – většina zemí jde
cestou podpory zelené energie, udržitelného přístupu ke spotřebě a elektromobility. Pravděpodobnost, že by došlo ke zrušení nebo odložení těchto cílů, je mizivá.

Dříve se obnovitelné zdroje nevyplatily. To se
mění s technologickým pokrokem. Vyšší návratnost zvyšuje poptávku po výstavbě obnovitelných
zdrojů, z čehož profitují firmy ve výrobním řetězci
(výrobci solárních panelů, výrobci větrných elektráren a přidružené obory).

Na trhu je mnoho mladých firem, které se zaměřují na udržitelnost.
Ty však byly negativně ovlivněny nejistotou ohledně měnové politiky a zvyšování úrokových sazeb v USA. Z dlouhodobého hlediska
jde nicméně stále o směr, kterým by mohly směřovat investice a finanční prostředky. Tuto situaci můžeme přirovnat k USA v letech
2013–2015, kdy došlo k poklesu akcií a nárůst začal až prvním zvýšení úrokových sazeb ze strany amerického Fedu. Podobný scénář
by mohl nastat i nyní.

Téma udržitelnosti ve financích bude do
budoucna stále větším tématem, a to nejen kvůli regulacím, ale i díky přístupu veřejnosti k této problematice.

Fond obhospodařuje Conseq Funds investiční společnost, a. s.

Výhody otevřených
podílových fondů?
Profesionální péče a správa
Rozložení investice a s ní spojené nižší riziko
Finanční dostupnost a možnost investice již od 1 000 Kč
Díky kolektivnímu investování můžete investovat v malých
částkách, ale přitom obsáhnout velké množství titulů.

Proč CYRRUS?
25 let
zkušeností

Jednoduchý nákup
a správa ve VIP sekci

Spolupráce
s CONSEQ

O vaší investici nerozhoduje jeden člověk,
ale tým profesionálů.

Jiří Šimara

Anna Píchová

Tomáš Menčík

Manažer
produktů

Vedoucí analytického
oddělení

Hlavní investiční
stratég

Aktivně sleduje západní investiční trendy
a převádí je do českých podmínek. Díky
pravidelným účastem na největších
investorských konferencích v Londýně
či Paříži má detailní přehled o inovativních
způsobech investování.

Je členkou produktového výboru CYRRUS
a vedoucí analytického oddělení. Zaměřuje
se především na predikce pro vývoj
ekonomiky na rozvojových trzích.

Vystudoval finance na VŠE
a zkušenosti čerpal mimo jiné i v USA
a Lichtenštejnsku. V CYRRUS působí už
10 let a je místopředsedou představenstva
společnosti zodpovědným za
analytické oddělení.

Strategie fondu

Hlavním cílem je investovat do bur
zovně obchodovaných fondů (ETF),
jež mají pozitivní dopad na udržitelné
hospodaření a životní prostředí.

Důraz klademe na udržitelnost, ochranu
životního prostře
dí a obnovitelné zdroje.
Na tyto oblasti se zaměřují i velké inves
tiční společnosti jako Morgan Stanley nebo
Goldman Sachs.

Trhu dominují ESG fondy. Proč?
Aktuálně totiž dosahují většího vý
nosu než trh – například evropské
ESG fondy až o 12 %, americké do
konce až o 40 %.

Cílová výkonnost fondu se bude pohybovat
v rozmezí 7 až 9 % p. a.*

* Cílová výkonnost není závazný údaj a od výsledného výkonu fondu se může lišit,
tzn. může být vyšší, ale i nižší či záporná.

Dobré ESG skóre?
ESG investování se soustředí
na investice do firem, které mají
dobré ESG skóre:
E = Environmentální dopady
Uhlíková stopa dané firmy, využívání vody,
obnovitelných zdrojů energie a další

S = Sociální dopady
Péče o zaměstnance, stabilita pracovního prostředí,
etický výběr dodavatelů a další

G = Governance (korporátní řízení)
Etické standardy, práva a angažovanost
akcionářů a další

Vysokého ESG skóre mohou dosáhnout i některé ropné a tabákové firmy bez
prokazatelného pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí.
Nás ale ve fondu zajímají takové firmy, které se přímo podílí na změně,
tzn. společnosti podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů, elektromobility apod.

Tento fond jde
ještě o krok dál
Evropská komise schválila tzv. taxonomii EU, která má za cíl zlepšit tok peněz směrem
k udržitelnému rozvoji v rámci unie. Jasně tedy určuje takové hospodářské oblasti,
které se největší měrou podílí na plnění unijních cílů v oblasti udržitelnosti
a ochrany životního prostředí.
Na základě toho tedy budeme volit společnosti, které následně zařadíme do fondu –
žádné ropné a tabákové společnosti sítem neprojdou!

Nákladovost
fondu

performance
1Y

Výkonnost
5Y

iShares

0,42 %

−5,02 %

175,03 %

TAN US

Invesco

0,69 %

−0,50 %

343,60 %

iShares MSCI Global Impact

SDG US

iShares

0,49 %

1,01 %

91,49 %

Rize Environmental Impact 100

LIFE LN

Rize

0,55 %

–

–

FPXR LN

Fidelity

0,30 %

4,85 %

–

DTOX US

Amplify

0,59 %

–

–

−18,01 %

GBLD US

Invesco

0,39 %

–

–

−7,09 %

FAN US

First Trust

0,60 %

−5,42 %

62,39 %

CLMA US

Tidal ETF Trust

0,65 %

–

–

−2,54 %

HYDR US

Global X

0,50 %

–

–

−7,89 %

Název ETF

Ticker

Poskytovatel

ICLN US

Invesco Solar ETF

iShares Global Clean
Energy ETF

Fidelity Sustainable Research
Enhanced Pacific ex-Japan
Cleaner Living ESG-S
Invesco MSCI Green
Building ETF
First Trust Global Wind
Energy ETF
iClima Global Decarbonization
Transition Leaders ETF
Global X Hydrogen ETF

* Výkonnost od začátku existence ETF v případě, že je jeho historie kratší než 1 rok.

Výkonnost
max*

1,81 %

Zaujali jste mě, co dál?

Kontaktujte nás
800 297 787

WWW.CYRRUS.CZ

Bezplatná infolinka

Aktuální nabídky na webu

Sejděte se
s investičním specialistou

Podepište
komisionářskou smlouvu

Kdo je investiční specialista? Odborník, který

Ta vám umožní využívat služby CYRRUS. Po

bude při obchodování vaší pravou rukou – při-

podpisu smlouvy spolu s makléřem sestavíte

náší nová doporučení, komunikuje s naším ana-

investiční portfolio a převedete peníze určené

lytickým oddělením a je vám kdykoliv k dispozici.

k investování na klientský účet.

Investiční specialista je zároveň pod přísným dohledem. Jeho práci hlídají nejen kontrolní orgány obchodníků s cennými papíry, naše firma, ale
také Česká národní banka.

Obchodujte
A radujte se z výsledků.

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací
nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze
považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment
Management, a. s. ani CYRRUS, a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání
učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat
investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti CYRRUS, a. s. nebo na www.cyrrus.cz/udrzitelna-budoucnost.

A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
JIŘÍ ŠIMARA		

Brno	   simara@cyrrus.cz 		

Manažer strukturovaných produktů

JAKUB OBROVSKÝ

Brno	   jakub.obrovsky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

JAKUB ŠVÁBENSKÝ Brno	   jakub.svabensky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

RADOMÍR VACH

Analytik strukturovaných produktů

Brno	   radomir.vach@cyrrus.cz		

TRADING & SALES
JAKUB TRUBAČ

Brno	  trubac@cyrrus.cz

MICHAL PŘIKRYL

Praha	  prikryl@cyrrus.cz

800 297 787
bezplatná infolinka

w w w.cyrrus.cz

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 a seznámení se se Základním prospektem Emitenta 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. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.
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. Předmětný investiční nástroj není finančním produktem ve
smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2019/2088 a nezohledňuje tak kritéria stanovená tamtéž.
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. Nic vám neskrýváme. Jsme CYRRUS.

