
Zbrojní sektor (pouze do 24. 10. 2017)

 U Vidíte stejně jako my potenciál v akciích zbrojních firem?

 U Chcete dostávat pravidelné pololetní kupóny?

 U Máte strach z měnových vlivů a chcete portfolio zajištěné do českých korun?

 U Chcete mít možnost investici kdykoli ukončit?

 U Chcete snížit riziko širokou diverzifikací?

 U Chcete investovat pomocí sofistikovaných investičních nástrojů?

 U Chcete investovat do produktu určeného jen pro VIP klientelu?

Téma měsíce: 
Bezpečnostní situace se přiostřuje. Kdo na tom vydělá?
Bezpečnostní krize v mnoha oblastech po celém světě graduje. Jakkoli vážná situace je, na akciových trzích existuje 
řada příležitostí k investicím. Akcie zbrojních firem jsou v centru pozornosti mnoha investorů a jsou na vzestupné 
trajektorii. Aby ne!

 - Celkové zbrojní výdaje dosáhly celosvětově v roce 2016 téměř 1,7 bilionu dolarů

 - Americký prezident plánuje zvýšit výdaje na armádu o 10 %

 - Tím by se Spojené státy dostaly na 3,3 % HDP, vysoko nad závazek NATO

 - 2% závazek NATO plní aktuálně pouze 5 z 28 členů, USA ty zbývající tlačí k naplnění dohody

 - Například Německo navýší letos výdaje na obranu o 8 % na 1,22 % HDP

 - Řinčení zbraní na Korejském poloostrově a kolem něj bezpečnostní situaci dále vyostřují

 - Antipatie mezi Ruskem a NATO připomíná studenou válku spojenou s masivními výdaji na zbrojení

 - Odchod Velké Británie z EU povede nutně k posílení tamní armády

USA hrají dominantní roli na zbrojním trhu. A to už i před nástupem Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta. 
Nicméně za jeho úřadování se situace rychle vyvíjí. Prohlubující se napětí s KDLR a Ruskem, jeho zpochybňování člán-
ku 5 zakladatelské smlouvy NATO, jeho výrazná podpora domácí obrany či prodloužení nasazení amerických vojáků na 
Blízkém východě dávají tušit, že téma zbrojení jen tak neopadne. Spíše naopak.

Dominantní pozici USA ve výdajích na zbrojení lze ukázat i na seznamu největších dodavatelů americké vlády. Osm 
z deseti největších jsou zbrojní firmy. Prvenství zaujímá Lockheed Martin před firmami Boeing  a General Dynamics.

Pořadí Dodavatel Tržby od vlády

1 Lockheed Martin Corporation $36,259,911,070.83

2 The Boeing Company $16,646,781,379.52

3 General Dynamics Corporation $13,632,984,913.57

4 Raytheon Company $13,114,246,704.69

5 Northrop Grumman Corporation $10,637,246,770.72

6 McKesson Corporation $8,358,491,280.54

7 United Technologies Corporation $6,792,039,706.41

8 L-3 Communications Holdings Inc. $5,450,824,009.65

9 Bechtel $4,645,069,049.63

10 BAE Systems $4,436,736,025.43

11 Huntington Ingalls Industries $3,658,243,433.80
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MODELOVÉ PORTFOLIO*
Připravili jsme unikátní modelové portfolio postavené na myšlence pokračujícího investičního zájmu o zbrojní firmy.  
V portfoliu jsou zařazeny akcie lídrů v oboru jako je Raytheon, United Technologies nebo Rheinmetall. Kromě akcií je 
zde zastoupeno i několik certifikátů pro omezení případných ztrát a k zajištění stabilního cash flow. Příklad konkrétního 
certifikátu je představen v přiloženém materiálu. Portfolio je aktivně řízeno a spravováno tak, aby mělo co nejlepší 
poměr mezi růstovým potenciálem a podstupovaným rizikem. Předpokládáme pravidelnou výplatu kupónu ve výši  
4 % ročně (2 % každé pololetí).

Cenný papír Identifikace Tržní  
kapitalizace Sektor Dividendový 

výnos1
Historický 
výnos 5Y2

Výnos  
YTD2

Vzdálenost 
k cílové 
ceně3

Investiční certifikáty

Phoenix certifikát: Airbus, Delta 
Air Lines ,Embraer, Leonardo4 – – Letecký a zbrojní průmysl 9 % – – 9 %

Akcie

United Technologies UTX US 94,2 mld USD Letecký a zbrojní průmysl 2,4 % 13,5 % -6,3 % 13,0 %

Raytheon RTN US 52,6 mld USD Letecký a zbrojní průmysl 1,8 % 32,1 % 10,5 % 7,0 %

Rheinmetall RHM GR 3,9 mld EUR Letecký a zbrojní průmysl 1,7 % 21,4 % 33,6 % 7,0 %

Hotovost – – – – – – –

Průměr5 6,4 % 22,3 % 12,6 % 9,0 %

Další podkladová aktiva z daného sektoru budou doplněna v závislosti na aktuálních tržních podmínkách.

1) v p. a. vyjádření.

2) Výkonnost za posledních 5 let v p.a. (nebo za dobu existence, pokud je kratší) vyjádření, resp. od začátku roku, total return, v CZK.

3) Konsensuální cílová cena dle agentury Bloomberg vs. aktuální tržní cena. Pokud neexistuje, tak odhad CYRRUS, a.s.

4) Tento certifikát je již do portfolia nakoupen, jeho váha bude upřesněna. Certifikát je obchodován na burze ve Frankfurtu.

5) Vážený průměr z hodnot, které jsou k dispozici.
 Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Investiční certifikáty 
Sofistikované investiční nástroje zaměřené na téma zbrojní průmysl.

Raytheon
Jedna z největších zbrojních firem na světě a významný dodavatel americké armády. Jejich produkty zahrnují rakety, 
elektroniku pro stíhačky a válečné lodě či IT obranná řešení.

United Technologies
United Technologies je průmyslový konglomerát vyrábějící například letecké motory (pod značkou Pratt & Whitney). 
Výhodou této akcie je diverzifikace i do jiných odvětví, United Technologies například vlastní výrobce výtahů Otis.

Rheinmetall
Německá společnost známá výrobou obrněných vozidel (25 % obratu) a bojových systémů (20 %). Další části firmy  
jsou například elektronické systémy a díly pro automobilový sektor. V letošním roce by společnost měla vzrůst  
na tržbách o 13 %.

* Jedná se o modelové portfolio, složení reálného portfolia se může v návaznosti na tržní podmínky lišit.



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. 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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A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í

MAREK HATLAPATKA  Brno hatlapatka@cyrrus.cz  Hlavní investiční stratég

TOMÁŠ MENČÍK  Brno mencik@cyrrus.cz          Manažer strukturovaných produktů

JANA GAJDOŠÍKOVÁ  Brno jana.gajdosikova@cyrrus.cz Analytik strukturovaných produktů

T R A D I N G  &  S A L E S

DENISA ŽUPOVÁ  Brno denisa.zupova@cyrrus.cz  

ONDŘEJ SEMERA  Praha ondrej.semera@cyrrus.cz  

INVESTUJTE CHYTŘE

https://twitter.com/cyrrus_
https://www.facebook.com/cyrrus
https://www.linkedin.com/company/cyrrus-a.s.
http://www.cyrrus.cz/



