Představujeme

Investiční služby
CYRRUS

Bojíte se

začít investovat?

Nemusíte
Kdybychom neměli 20 let zkušeností, za sebou tisíce realizovaných
transakcí, desítky vyzkoušených strategií a v týmu stovky profesionálů,
báli bychom se nejspíše také.
Nyní již víme, že výsledky stojí za to a rádi pomůžeme
s investicemi i vám.

Marek Hatlapatka
ŘEDITEL CYRRUS

Občas platí, že risk je zisk.
My ale usilujeme o výnos
v dlouhodobém horizontu.
Investovat pouze s ohledem na výnos v co nejkratším čase
je možné, ale nepřiměřený risk s penězi klientů není naše cesta.
Snažíme se naplnit důvěru a očekávání klientů ve střednědobém
až dlouhodobém investičním horizontu.

Tomáš Menčík
HLAVNÍ INVESTIČNÍ STRATÉG CYRRUS

Víme,
co si klienti přejí...

ZISK!

(a zbytečně neriskovat)

Neustále se zlepšujeme
1998

2008

ZAČÁTEK

UDEŘILA FINANČNÍ KRIZE

Společnost CYRRUS byla přijata
za člena Asociace obchodníků
s cennými papíry a získala licenci
obchodníka ČNB.

Celosvětově nastavené principy
obchodování nebyly dlouhodobě
udržitelné, proto se hledají nové
cesty, jak zhodnotit majetek klientů.

CYRRUS SE ROZŠIŘUJE
CYRRUS spolupracuje se zahraničními
partnery v USA, NYSE, NASDAQ, AMEX,
na německých burzách a XETRA.

2003

PO KRIZI – PŘICHÁZÍ
INVESTIČNÍ STRATEGIE
Na základě zhruba 300 000 transakcí jsme
vyvinuli na českém trhu unikátní službu
s názvem Investiční strategie. Definitivně
jsme zrušili poplatky za obchodování.

2011

2014

2018

VSTUPUJEME NA DEUTSCHE
BÖRSE A OTEVÍRÁME NOVÉ POBOČKY
Spravovaný majetek přesahuje
více než 20 miliard korun.

AKTIVNĚ ŘÍZENÉ CERTIFIKÁTY
Na český trh přicházíme s jedinečnými
certifikáty, které umožňují upravovat
podkladové portfolio v průběhu investice
dle konkrétní situace na trhu.

2016

PRÉMIOVÁ SLUŽBA CYRRUS X
Díky naší pozici na trhu spouštíme službu
pro klienty s vkladem nad 5 miliónů korun,
kterým dokážeme ve spolupráci se světovými
bankami nabídnout investice na míru
s garancí 100 % vkladu.

PŘEDSTAVUJEME SLUŽBU
MOJE STRATEGIE
Inovujeme. 7 stávajících Investičních
strategií slučujeme do jedné služby,
která se přizpůsobí potřebám
každého investora.

2019

Komu svěřujete finance
O jednotlivých investicích nerozhoduje jediná osoba. Investiční doporučení
klientům vydává analytické oddělení složené ze zkušených ekonomů
a správců investičních portfolií.
Podívejte se na náš analytický tým.

Tomáš Menčík, CFA

Jiří Šimara

Je držitelem 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.

Dlouholetý člen Investičního výboru CYRRUS, který
od roku 2018 dozoruje tvorbu investičních certifikátů.
Citovaný a uznávaný odborník, který se specializuje
především na oblast automobilového průmyslu.

Hlavní investiční stratég – Brno

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 na technickou analýzu a sektory farmacie,
stavebnictví a komodit.

Manažer strukturovaných produktů – Brno

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.

Michal Brožka

Anna Píchová

Vytvářel makroekonomické prognózy různých zemí
a působil jako externí expert MMF. Před tím 11 let
pracoval na pozici hlavního analytika a investičního
stratéga Raiffeisenbank. Doktorát obdržel na VŠE,
ve své disertační práci se věnoval predikci finančních krizí. Na akademické půdě se věnuje sektorům
bankovnictví a finančních trhů.

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.

Jakub Obrovský

Jakub Švábenský

Studiem oboru Finance a investiční management na
PEF MENDELU načerpal teoretické znalosti, které
aplikuje na své stávající pozici ve společnosti
CYRRUS, kde se stará o přípravu a správu strukturovaných produktů. Na tvorbě certifikátů spolupracuje se
zástupci předních světových bank.

Již při studiích na vysoké škole se zaobíral problematikou finančních trhů a investicemi. V minulosti
pracoval jako bankéř a poté jako investiční specialista v české pobočce holandské bankovní skupiny ING
Group. Nyní se specializuje na automobilový sektor,
komodity a média.

Hlavní ekonom – Praha

Analy tik – Brno

Tereza Vajdáková
Data Miner – Brno

Zajišťuje kompletní datovou podporu analytického oddělení. Pravidelnými i jednorázovými reporty
usnadňuje analytikům přístup k potřebným datům
a statistikám a vytváří nástroje pro jejich sledování.

Analy tička – Brno

Analy tik – Brno

Možnosti investování
s CYRRUS
MOJE
STRATEGIE

PRAVIDELNÉ
INVESTOVÁNÍ

SAMOSTATNÉ
OBCHODOVÁNÍ

INVESTIČNÍ SLUŽBA, KTERÁ
SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM

I S MALÝMI VKLADY MŮŽETE
DOSÁHNOUT VELKÝCH VÝSLEDKŮ

PŘÍSTUP NA SVĚTOVÉ TRHY
BEZ INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ

yySlužba nabízí několik úrovní správy
vašich investic, neplatíte tedy za nic,
co skutečně nevyužíváte.

yyVýši měsíčního/kvartálního
vkladu si zvolíte sami.

yyInvestice zcela
v kompetenci klienta.

yyDlouhodobé pravidelné
investice jsou méně náchylné
k tržním výkyvům.

yyPoplatky za jednotlivé obchody.

yyÚroveň služby je dána náročností správy využívaných investičních nástrojů.
yySlužba se automaticky přizpůsobuje
vašim potřebám, aniž byste museli
uzavírat více smluv.
yyV rámci služby můžete investovat do
dluhopisů, investičních certifikátů, akcií
i využívat pokročilé investiční nástroje.

yyInvestujete do pravidelně
optimalizovaného portfolia.
yy3letý investiční horizont, po
jehož uplynutí může investor
peníze vybrat bez poplatku.

yyBez poradenství a služeb
osobního makléře.
yyZadávání pokynů telefonicky.
yyPřístup do VIP sekce pro
náhled na portfolio a kurzy.

yyMožnost sestavení privátních investičních produktů dle vašich preferencí.
yyNadstandardní servis.
PRÉMIOVÁ SLUŽBA

yyPřístup k exkluzivním investičním nástrojům.
yyVýhodná sazba.

V čem se liší investování s námi
od podílových fondů?
Jistě jste slyšeli o výhodách podílových fondů, na které tak rády banky své klienty lákají. U podílových fondů
ale nemáte možnost jakkoli ovlivnit investiční portfolio složené z desítek cenných papírů, a tedy ani jeho
výkon. Jste zcela závislí na rozhodnutích investiční společnosti.
U nás je to jiné. Přesně víte, kam investujete, protože máte při výběru investičních nástrojů vždy poslední
slovo. V okamžiku, kdy se na trhu stane něco významného, co by mohlo ovlivnit vaše portfolio, vydá
analytické oddělení doporučení a makléř vám navrhne vhodný postup. Jak se rozhodnete, záleží na vás.

R OZ H O D U J E T E V Y
S vé investice a celé por t folio máte pevně ve sv ých rukou.
My vám zajistíme zkušenosti a všechny dostupné informace,
abyste se mohli k valifikovaně rozhodnout.

Investiční služba Moje strategie
Každý investor za námi přichází s jiným očekáváním. Zatímco někdo preferuje pasivní investici
formou nákupu dluhopisu nebo investičního certifikátu, jiný investor požaduje komplexní diverzifikované portfolio, které vyžaduje neustálou péči. Představujeme investiční službu, která se
přizpůsobí vašim potřebám, a to nejen na začátku, ale i v průběhu investování.

OBCHODNÍ
AKTIVITA

BOND

BASIC

OPTIMAL

DYNAMIC









Investuji pouze

Investuji do dluhopisů

Mám diverzifikované

Využívám diverzifikované

do dluhopisů.

a certifikátů, ale neobchoduji

portfolio s akciovou složkou.

s akciemi.

portfolio s akciovou složkou
při větší frekvenci obchodování.

Služba Moje strategie obsahuje několik úrovní, které zohledňují míru poskytovaných služeb a liší se výší poplatku. Mezi
jednotlivými úrovněmi se můžete volně pohybovat směrem nahoru i dolů – záleží na aktuálním složení vašeho portfolia,
frekvenci obchodování či například využívání pokročilých obchodních příkazů, jako je short nebo trailing-stop loss.

OBCHODOVANÁ
AKTIVA

BOND

Investuji pouze
do dluhopisů.

BASIC

Investuji do dluhopisů
a certifikátů, ale neobchoduji
s akciemi.

INVESTIČNÍ
DOPORUČENÍ

OSOBNÍ
MAKLÉŘ




Stačí mi, když mě makléř
informuje o vývoji držených
certifikátů.





OPTIMAL

Mám diverzifikované portfolio
s akciovou složkou.

DYNAMIC

Diverzifikované portfolio
s akciovou složkou a větší
frekvencí obchodování.





Pravidelně řeším své portfolio

Pravidelně řeším své portfolio

s osobním makléřem.

s osobním makléřem.





Pravidelně dostávám inves-

Pravidelně dostávám investiční tipy

tiční tipy odpovídající filosofii

odpovídající filosofii hodnotového

hodnotového investování se

a spekulativního investování. Chci

střednědobým a dlouhodo-

využít i rizikovějších krátkodobých

bým horizontem.

příležitostí na trzích.



Realizuji libovolné množství

POČET
OBCHODŮ






Realizuji menší množství

obchodů a mám možnost

obchodů (maximálně 9 nákup-

využít i pokročilé nástroje,

ních příkazů za 3 měsíce).

jako je finanční páka, short

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

pokyny, apod.








Maximální zpravodajský servis.

Základní principy investování
v CYRRUS
Analytická doporučení

Nehrajeme loterii

Kontrola na všech úrovních

Našim klientům doporučujeme pouze takové
obchody, pro které máme pádné argumenty.
Nedokážeme sice věštit budoucnost, sledujeme
ale aktuální dění na trzích a na základě toho ihned
reagujeme v nejlepším zájmu klientů.

Nejsme pouze obchodníci, ale především správci
finančních portfolií. Odmítáme divoké spekulace
nebo robotické obchodování. Usilujeme o dlouhodobý zisk. Obchodování v našem pojetí není
loterie, ve které vsázíte vše na jedinou kartu. S každou investicí dbáme na vyváženost mezi vašimi
očekáváními a rizikovostí. Našim klientům doporučujeme nastavení stop-loss příkazů a dodržení
investičního horizontu.

Každý se může mýlit. Při investování však chyby
nejsou na místě. Základem naší filosofie je proto
kontrola na všech úrovních obchodování. Ať už
hovoříme o Investičním výboru, jenž je kontrolním prvkem pro analytické oddělení, zkušených
portfolio manažerech, kteří hlídají správné složení
vašeho portfolia v celém procesu obchodování,
nebo o sofistikovaném systému, prostřednictvím
kterého jsou kontrolovány zadané pokyny a jejich
realizace. Každý náš klient má přístup do VIP
sekce na našem webu, kde může 24 hodin denně
kontrolovat vývoj svého portfolia.

Pokud jste už někdy obchodovali na kapitálových
trzích, jistě sami víte, že nejnáročnější je vyhledat,
zanalyzovat a interpretovat nespočet informací
a dat, které vám napoví, do čeho je vhodné investovat. To vše za vás udělá analytické oddělení, které
vydává doporučení, která jsou pro makléře závazná. Na rozdíl od většiny jiných brokerů tak analytické
oddělení neslouží pouze jako „poradní orgán“.
To v praxi znamená, že vaše prosperita není závislá na rozhodnutích jednoho konkrétního makléře.

Klientům doporučujeme investice pro vytvoření
diverzifikovaného portfolia především s ohledem
na sektorové vyvážení, ale také na vhodné využití
různých investičních nástrojů. Rozhodně preferujeme zhodnocení investičního portfolia v delším
časovém horizontu, ale konečné rozhodnutí je
vždy na klientovi.

O všem důležitém vás informujeme prostřednictvím e-mailů, sms nebo osobních makléřů, kteří
vám zároveň poradí či přehledně zhodnotí aktuální
situaci na trzích.

Společný cíl – zhodnocení investic
Upravili jsme strukturu našich služeb tak, aby investoři platili opravdu jen za služby, které využijí a potřebují. Poplatek
zahrnuje také motivační složku, která zajišťuje, že zhodnocení investic klientů je prioritou všech našich zaměstnanců.
Našim cílem je spokojený a dlouhodobě vydělávající
investor. Proto, i když jsme upravili strukturu našich
služeb, se i nadále držíme investičních doporučení v rámci
rizikově-výnosového profilu každého investora.

Chytře investovat můžete
už od první investice

 800 297 787
Bezplatná infolinka

Chytré investování není o robotickém obchodování, spekulování s pákovými obchody nebo o hledání možností,
jak obelstít trh. Jedná se o systém pravidel vyvinutý na základě zkušeností a analýzy zhruba 300 000 transakcí,
který má za cíl chránit vaše investice a zajistit jejich dlouhodobě udržitelné zhodnocení.

INVESTIČNÍ STR ATEGIE
DO 31. 12. 2018

PROČ NABÍZÍME NOVOU INVESTIČNÍ
SLUŽBU MOJE STR ATEGIE?

V roce 2011 jsme přišli s novou investiční službou Investiční strategie.
Brzy se ustálilo 6 strategií, k nimž jsme v roce 2018 přidali sedmou, v rámci kterých jsme klientům s různým rizikově-výnosovým profilem nabízeli
možnost investovat s určitým cílovým výnosem. Investiční strategie byly
pro investory velmi zajímavé, není tedy divu, že již CYRRUS v rámci služby Investiční strategie spravuje klientský majetek v hodnotě přes 2,1 mld.
korun. V září 2018 bylo 71 % portfolií klientů ve strategiích v zisku, což
je skvělý výsledek a velký závazek pro nás, abychom tato čísla ještě vylepšili
s nově spouštěnou investiční službou Moje strategie.

I přes úspěch a oblíbenost služby Investiční strategie se v průběhu let začaly
projevovat některé nedostatky, které bylo třeba vyřešit, a jako nejlepší způsob řešení nám vyšla zbrusu nová služba – Moje strategie.

Cílem nové služby Moje strategie je navázat na úspěchy předchozích
Investičních strategií, ale zároveň nabídnout klientům pouze takové
služby, které opravdu potřebují a využijí. Mnohým klientům tím
klesnou náklady na správu jejich investičního portfolia.

Od roku 2019 klientům nabízíme jedinou investiční službu, která je rozdělena do čtyř úrovní. Tentokrát však nikoliv dle rizikově-výnosového profilu
klientů, ale na základě využívaných investičních nástrojů a míry spolupráce, kterou klient vyžaduje. Klienti tedy budou platit pouze za služby, které
opravdu využijí, nikoliv za balíček služeb napárovaný na jednotlivé strategie.
Pasivní investice do dluhopisů či certifikátů tedy vyjdou levněji než aktivní investování s podporou makléře a využitím pokročilých investičních nástrojů.
Navíc s ohledem na to, že je tato služba flexibilní a automaticky se nastavuje
tak, jak je zrovna potřeba, postačí klientům na všech úrovních služby jediná
smlouva. Díky tomu mohou v rámci VIP sekce najít mnohem přehlednější
popis, stav a aktuální hodnotu celého svého investičního portfolia.

Čísla hovoří jasně
Díky létům zkušeností a racionálním metodám, které předcházejí doporučením k jednotlivým obchodům, se dnes můžeme
pochlubit skvělými výsledky. Investiční strategie mají lepší výkonnost a také menší rozptyl výnosů než portfolia našich klientů,
kteří obchodují sami v rámci Samostatného obchodování.

V ÝKONNOST KLIENTSK ÝCH ÚČTŮ
V INVESTIČNÍCH STR ATEGIÍCH *
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* Výkonnosti jsou zobrazeny za celé období fungování služby. Jedná se o hrubé výkonnosti 30. 9. 2013 – 30. 9. 2018
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V ÝBĚR
S LUŽ BY

PO D PIS
S M LO U V Y

A K TI VAC E
ÚČTŮ

S E S TAV E N Í
PO R TFO LI A

Z AČ Í N Á M E
O BC H O DOVAT

Pro vás vhodnou službu si
vyberete sami na schůzce
s makléřem, a to dle vašeho
investičního profilu a vašich
preferencí. Váš investiční
profil zjistíme pomocí standardizovaného investičního
dotazníku, který vychází
z požadavků právních předpisů. Na schůzce rovněž
dostanete všechny důležité
informace, včetně kompletního ceníku.

Komisionářskou smlouvu
je nutné podepsat proto,
abychom vám mohli poskytovat naše investiční služby.
Smlouva stanovuje podmínky, za jakých zákazník dává
makléři pokyny na nákup
a prodej cenných papírů.
Podepsání smlouvy vás nezavazuje k využívání našich
služeb, nemusíte se proto
bát, že bychom vám po podpisu začali účtovat jakékoliv
poplatky.

Jakmile se rozhodnete, že
nastal správný čas potenciálně zhodnotit své peníze
na kapitálových trzích, stačí
poslat peníze na náš klientský účet. Veškerou související administrativu za vás
vyřídíme my. Budou vám
založeny obchodní účty
vedené v korunách nebo cizí
měně. V tuto chvíli začíná
naše práce.

Na základě vašich požadavků, preferencí a výběru konkrétní investiční strategie
sestaví náš obchodní analytik vaše investiční portfolio.
Veškeré pohyby a výsledky
investic najdete 24/7 ve
VIP sekci na našem webu.
Důležité zprávy vám přijdou
ihned na mobil nebo e-mail
a makléř vás bude telefonicky kontaktovat. Vše budete
mít vždy pod kontrolou.

Makléř vás bude pravidelně informovat o stavu
vašich investic a zasílat
vám doporučení schválené
naším analytickým týmem.
Obchody
uskutečňujeme
pouze na základě vašeho
informovaného
pokynu.
Makléř sleduje vaše pozice
a diverzifikaci portfolia, stejně jako všechny kontrolní
mechanismy, které mají
chránit váš majetek ve dne
v noci.

V I P S E KC E
Veškeré pohyby a v ýsledk y investic najdete 24/ 7 ve VIP sekci na našem webu.
Důležité zpráv y vám přijdou ihned na mobil a makléř vás bude kontak tovat.
Vše budete mít v ždy pod kontrolou.

Na finančních trzích se pohybujeme
už dlouhou dobu. Kdybychom neměli
výsledky, klienti by odešli a my
bychom dávno skončili.
Investujte tam, kde vědí jak na to.

I N FO R M AC E O S PO LEČ N OS TI
CYRRUS, a.s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Společnost byla založena v roce 1998 a v současné době je jednou z největších makléřských
společností. Je členem Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Dále poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích
soukromé i firemní klientele. Patří mezi nejvýznamnější české obchodníky s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze
a zahraničních trzích – především v Německu a USA.


DLOUHOLETÉ
ZKUŠENOSTI

ŠPIČKOVÝ
ANALYTICKÝ
SERVIS









SLUŽBA OSOBNÍ
MAKLÉŘ

BEZPLATNÝ
SERVIS

VIP SEKCE PRO
KLIENTY

ŠIROKÉ SPEKTRUM
INVESTIČNÍCH
SLUŽEB

W W W.CY R R U S .C Z

CENTRÁLA BRNO

POBOČK A PR AHA

P O B O Č K A O S T R AVA

PL ATINIUM
Veveří 111
616 00 Brno
tel.: 538 705 711

NA FLORENCI 2116/15
Florentinum recepce A
110 00 Praha 1
tel.: 221 592 361

IQ OSTR AVA REGUS
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
tel.: 517 076 810

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahují riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investované částky není
zaručena. O rizicích je klient informován ústně a písemně (součást smluvní dokumentace) před uzavřením smlouvy na poskytnutí vybrané investiční služby.

