Inovace a technologický pokrok
A K T UÁ L N Í I N V E S T I ČN Í P Ř Í LE Ž ITOS T

Jedna éra končí, druhá začíná
Lidská společnost se neustále mění, posouvá a modernizuje.
Nikdo nechce zůstat pozadu. Investoři touží po investicích
do opravdových lídrů v oboru, kteří svým inovativním
přístupem mění samotné fungování světa.
Takových lídrů je ale opravdu hodně. Někteří jsou perspektivnější než jiní, a ne všem se dá bezhlavě důvěřovat.
Proto vzniká aktivně řízené portfolio, vhodné pro investory, kteří nechtějí na trhu experimentovat a raději svěří své
finance do rukou zkušených odborníků. Tým analytiků prozkoumává trh a na základě statistických metod a znalostí
vybírá nové a nové společnosti, které dávají v aktuální situaci investiční smysl. Jak se mění trh, mění se i portfolio.
Díky tomu je složení portfolia vždy aktuální a obsahuje pouze to nejlepší.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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3 V 1 – AK TIVNĚ ŘÍZENÉ PORTFOLIO

Co je aktivně řízené portfolio?
Investiční produkt vytvořen s cílem naplnění potřeby pasivního investora po zhodnocení, které není omezeno a investor přímo participuje na výkonnosti podkladových aktiv.

Co znamená 3 v 1?
Aktivně řízené portfolio je kombinací tří oblíbených investičních metod. V jednom balíčku dostane investor to nejlepší z akciového světa díky Stock-pickingu analytického týmu a portfolio manažerů. Dostaňte se k nejperspektivnějším oborům díky tematickým indexům a obsáhněte široký trh díky zařazení velkých indexů (např. S&P 500,
Euro Stoxx, apod.)

Stock-picking
Perspektivní společnosti
vybrané na základě
statistických metod

Tematické indexy
Nejperspektivnější sektory
z celého trhu

Indexové ETF
Důraz na rozložení na
evropský, americký
a asijský trh

Co je vlastně ETF?
Fondy vydávané a spravované specializovanými finančními institucemi, které vydaly své akcie. Často kopírují nějaký index – například takový, který v sobě schovává 30 dalších akcií. Místo toho, abyste kupovali akcie jednotlivě,
koupíte akcie ETF a můžete tak snadno zainvestovat do celého sektoru najednou.

––––––
MODELOVÉ PORTFOLIO

Strategie portfolia
Cílem je investovat do takzvaných „Innovation Leaders“, tedy inovativních lídrů. Do firem, které jsou nejen špičkami ve svém oboru, ale zároveň svým novátorským přístupem mění fungování světa. Řeč je o firmách ze sektorů umělé inteligence a robotiky, kybernetické bezpečnosti, energetické transformace, zpracování a uchování dat
nebo biotechnologií.

Jak může vypadat samotné portfolio?
Podívejte se na modelové portfolio, ve kterém jsou
zastoupeny nejatraktivnější inovátorské společnosti,
o konkrétních společnostech si můžete přečíst na další
stránce. Je nutné dodat, že se jedná o modelové portfolio, složení reálného portfolia se tedy může v návaznosti na tržní podmínky lišit. V grafu níže se můžete
podívat, jak by bylo portfolio výkonné v minulých letech ve srovnání s S&P 500 – akciovým indexem, který zahrnuje akcie 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA. S&P 500 je používán jako základní
srovnávací index pro trh.

Jak si vedou podobná portfolia?
Název

Počátek

Výkonnost*

AMC Energie budoucnosti

4/2018

34,63 %

AMC Kybernetická bezpečnost

5/2018

28,02 %

AMC Modré zlato

7/2018

17,56 %

AMC VaR

12/2019

15,62 %

AMC Kyberochrana

3/2020

26,92 %

AMC Recovery index

4/2020

13,57 %

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Zdroj: Bloomberg
* Výkonnost k datu 4. 5. 2021

Simulovaná historická výkonnost portfolia ve srovnání s S&P 500
325 %

275 %

225 %

175 %

125 %

75 %

Portfolio
Data k 4. 5. 2021; Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

S&P 500
Zdroj: Bloomberg
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JAK BUDE PORTFOLIO SPR AVOVÁNO?

VaR metoda
K tomu, aby mohlo portfolio dlouhodobě fungovat, je potřeba používat i smysluplné a ověřené metody. Zde se
pracuje s metodou VaR, jejíž název vychází z anglického Value at Risk (VaR) Modeling. Na začátku stojí několik tisíc
titulů. V kombinaci se znalostmi analytiků a statistickými metodami, dojde k tomu nejdetailnějšímu výběru a zůstane jen a jen to nejlepší – z tisíce kombinací bude nalezena ta s nejnižším rizikem a nejvyšším možným výnosem.

Tři základní filtry

1.Ocenění

Je cena společnosti
dostatečně atraktivní?

Potenciál firmy
2.

Stabilita
3.

Je firma inovativní? Podniká
v perspektivním oboru?
Jaká je její přidaná hodnota?

Je byznys společnosti
stabilní?

Metodologie

Univerzum aktiv
2000 akcií + ETF

Prvotní filtry

Obor podnikání, aktuální ocenění, likvidita,
hospodaření atd.

Skóring akcií

600 akcií + ETF

50 akcií + ETF

Kvantitativní
modelování
desetisíce možných kombinací

Kombinace akcií a ETF
s nejnižším rizikem a nejvyšším výnosem

––––––
CO MŮŽE BÝ T UVNITŘ?
Aktuálně mezi preferované obory patří firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti, zelené
energie nebo biotechnologií. Tyto akcie se dostaly pod tlak, nicméně potenciál jejich
budoucího růstu je značný, jelikož se jedná o dynamické a zároveň skutečně stěžejní obory.

Modelové portfolio
Rostoucí objemy dat, které generujeme, je potřeba spravovat a chránit před zneužitím. Snižování emisí uhlíku jde ruku v ruce
s rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Pandemie ukázala na nutnost pokroku ve zdravotnictví a farmacii…
I proto byly do portfolia zvoleny akcie lídrů v těchto oborech. Jejich perspektivnost a přidaná hodnota do budoucna je mezi
analytiky všeobecně vnímána jako nadstandardní. Jména těchto inovátorů jsou dobře známá pro většinu společnosti. Apple je
technologický lídr, jehož produkty jsou široce kopírovány, spuštění služby Spotify znamenalo revoluci ve způsobu poslouchání
hudby, průlomová mRNA vakcína proti covid-19 od společnosti Moderna urychlí vývoj dalších a účinějších vakcín s využitím
právě mRNA technologie.

Na investiční strategií dohlíží naši analytici

Ing. Tomáš Menčík, CFA
hlavní investiční stratég

Ing. Jiří Šimara
manažer strukturovaných
produktů

Ing. Tomáš Pfeiler, CFA
portfolio manažer

Zkuste. CYRRUS
nebo INVESTICE BEZ ZÁVAZKŮ
Víme, že investování je stres a vyvolává otázky: „Je investice dobrá? Nechtějí mě natáhnout?“
Abychom předešli těmto obavám, udělali jsme krok vpřed – začínající investoři smí ukončit smlouvu do tří
měsíců bez udání důvodu a vrátí se jim všechny poplatky.
Našim klientům rušíme poplatek za nedodržení investičního horizontu u nových vkladů, které proběhnou
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v době trvání akce. Můžete investici ukončit, kdy budete chtít.
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Označení

Název

Zaměření

Kategorie

Váha

ALGN US

Align Technology

Zdravotnictví (péče o zuby)

Akcie

2,5 %

NVDA US

Nvidia

Polovodiče, čipy

Akcie

2,5 %

MDB US

MongoDB

Technologie, databáze

Akcie

2,5 %

SHL GY

Siemens Healthineers

Zdravotnické zařízení

Akcie

2,5 %

SPOT US

Spotify

Technologie

Akcie

2,5 %

PYPL US

PayPal

Fintech

Akcie

2,5 %

AAPL US

Apple

Technologie, hardware

Akcie

2,5 %

BYND US

Beyond Meat

Potraviny, rostlinné náhražky masa

Akcie

2,5 %

TSLA US

Tesla

Automobily

Akcie

2,5 %

MRNA US

Moderna

Biotechnologie

Akcie

2,5 %

SPY UP

SPDR S&P 500 ETF Trust

Americké blue chips

ETF

10,0 %

IWM UP

iShares Russell 2000 ETF

Americké malé firmy

ETF

6,0 %

AAXJ UQ

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

Asijské firmy

ETF

6,0 %

DJP UP

iPath Bloomberg Commodity Index

Komodity

ETF

7,0 %

IEV UP

iShares Europe ETF

Evropské blue chips

ETF

7,0 %

IBB UQ

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Biotechnologie

ETF

2,5 %

HACK UP

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Kybernetická bezpečnost

ETF

4,0 %

SKYY UQ

First Trust Cloud Computing ETF

Cloud

ETF

5,0 %

IRBO UP

iShares Robotics & Artificial Intelligence ETF

Robotika a umělá inteligence

ETF

5,0 %

ARKG UF

ARK Genomic Revolution ETF

Zdravotnictví (genetické inženýrství)

ETF

2,5 %

ARKF UP

ARK Fintech Innovation ETF

Fintech

ETF

2,5 %

QCLN UQ

First Trust Clean Edge Green Energy

Zelená energie

ETF

4,5 %

XT UQ

iShares Exponential Technologies

Umělá inteligence

ETF

5,0 %

IVAL US

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Hodnotové akcie

ETF

4,0 %

PAWZ UF

Proshares Pet Care ETF

Péče o domácí mazlíčky

ETF

2,0 %

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Zdroj: Bloomberg

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

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. Schválení
Základního prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.
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.

800 297 787
bezplatná infolinka
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