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Pravidelné investování 3 v 1

A vaše výnosy zajistí sám trh

Spořicí účty vám jmění nevydělají.
Investování do fondů je nákladné.
Vybírání akcií vyžaduje hodně znalostí a času.
Zkuste to jinak.


Pravidelně investujte do předem daného portfolia
a o vše ostatní se postaráme my.

Tento materiál je propagačním sdělením.

Co je ETF?
Exchange traded funds neboli burzovně obchodované otevřené fondy.
Jsou určeny pro drobné investory, kteří nechtějí investovat astronomické částky.
S investicí do ETF nenakupujete jednotlivé tituly, ale celý koš podkladových aktiv,
který je daný tím, jaký index ETF kopíruje.

S&P 500 je akciový index, který v sobě
zahrnuje akcie 500 největších společností
v USA, jako jsou například Apple, Microsoft,
Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla atd.

K tomuto indexu vznikl ETF
s názvem iShares Core S&P
500 UCITS ETF, který kopíruje
to, jak se danému indexu daří.

Daří-li se indexu, daří se ETF.

Srovnání ETF a indexu S&P 500

Index S&P 500
ETF navázané

Hodnota

220

na index
100
2016

2021
Navázané ETF

S&P 500

I s malou částkou
můžete dokázat velké věci

”“

Warren Buffett ke svému jmění přišel z velké části právě investicemi.
V roce 2007 jej časopis Time uvedl na seznamu 100 nejvlivnějších
lidí světa. V roce 2008 byl nejbohatším člověkem na světě.

Pravidelné nakupování nízkonákladového
fondu kopírujícího index je to,
co dává největší smysl.

Warren Buffett, americký miliardář přezdívaný Věštec z Omahy

Warren Buffett je typickým představitelem tzv.
hodnotového investování. Hledá vnitřní
hodnoty firem, které se snaží dlouhodobě
udržovat. Když trh klesá, nezvažuje
prodej, ale další dokoupení. To je
rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými
investory. Investujte a mějte jasný
plán. S tím vám můžeme pomoci.
Jsme CYRRUS.

Osmý div světa podle Alberta Einsteina:

Složené úročení (reinvestování)
...
Vklad
+ úrok
= výnos

začátek

1. rok

Vklad
+ výnos
+ úrok

2. rok
Vklad

100 000 Kč

úrok 10 % za rok

Úrok

...

3. rok
Výnos

110 000 Kč

úrok 10 % za rok

100 000 Kč počáteční vklad
+10 000 Kč vydělaných v prvním roce

počáteční vklad

...

4. rok

121 000 Kč

100 000 Kč počáteční vklad
+10 000 Kč vydělaných v prvním roce
+11 000 Kč vydělaných v druhém roce

Za posledních třicet let průměrný roční výnos
amerického akciového trhu dosahoval 9,3 %.

Kdybyste v roce 1991
zainvestovali 100 000 korun, tak:
v roce 1996 máte

v roce 2001 máte

v roce 2016 máte

155 000 korun

242 000 korun

913 000 korun

Nezapomeňte ale, že výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích.
Teď už ale díky tomuto příkladu chápete, jak složené investování funguje. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

Proč využít CYRRUS?
Očekávaný výnos

Frakční obchodování

Když chceme zjistit, jaký výnos můžeme očekávat, je

Vy investujete 1000 Kč, my je rozdělíme do 3 ETF.

nutné ohlédnout se do minulosti. Na akciových trzích
se nejčastěji pracuje s daty z USA, konkrétně pro
index S&P 500. Jedná se o historický průměrný dlouhodobý výnos, který se liší podle toho, z jak dlouhého časového horizontu na něj nahlížíme.

x Investujete přesně tolik, kolik chcete.
x I malou částku můžete rozložit do více ETF
a tím snížit riziko.
x Investujete i do drahých akcií, na které by
vám jinak nevystačil rozpočet.

Je nutné ale připomenout, že minulé
výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

 200 EUR

Průměrný výnos

za posledních

7,8 %

93 let

8,6 %

80 let

9,2 %

70 let

Koupíme velký a drahý balík frakčních akcií a rozdělíme ho

8,3 %

60 let

na menší a levnější části. Ty si pak můžete nakoupit i vy.

8,9 %

50 let

10,3 %

40 let

9,3 %

30 let

6,1 %

20 let

12,2 %

10 let

 50 EUR

Jediný způsob, jak mohou investoři využít
obchodování pouze částí akcií (frakcí, neboli
frakčního obchodování), je prostřednictvím velkého
investičního zprostředkovatele, obchodníka
s cennými papíry nebo brokera. A to jsme my.

Rebalancování portfolia
1.

2.

3.

Investiční portfolio je složeno ze

Jak plyne čas, každé ETF se

Rebalancovat, či nikoli?

3 ETF, přičemž do každého z nich

pohybuje jinak a rozložení na přes-

To je oč tu běží.

je zainvestována přesně

né třetiny přestává platit.

třetina kapitálu.

Když rebalancujete, tak…
Když nerebalancujete, tak…

rozdělení peněz mezi tři ETF
přesně na třetiny zůstává zachováno.

je určená strategie ponechána bez jakýchkoli
úprav bez ohledu na aktuální výkonnost ETF.

více nakupujete levnější ETF než ty dražší.

se mění počáteční poměr jednoho ETF vůči

míru rizikovosti držíte na uzdě.

ostatním, a tak roste rizikovost investice.

RIZIKO

ETF 1

RIZIKO

ETF 1

ETF 2

ETF 2
ETF 3
ETF 3
30 LET

30 LET

Jaký je rozdíl mezi ETF
a klasickými fondy?
ETF (pasivní přístup správce fondu)
Klasický fond (aktivní přístup správce fondu)





Jde obchodovat na burze.



ETF se nesnaží překonat výkonnost indexu,
ale co nejtěsněji jej kopírovat. Výnos tak
odpovídá trhu.

Nejde obchodovat na burze.
Manažeři se aktivně snaží získat vyšší
výnosy, než jaké nabízí trh.

#Vyšší poplatky za správu
#Těžší odprodej

#Nižší poplatky za správu
#Snazší odprodej

Zatímco historie aktivního investování sahá již k počátkům minulého století, myšlenka pasivního
investování se zrodila relativně nedávno. V 60. letech si ekonomové všimli, že drtivá většina aktivních
manažerů fondů nedokáže mít dlouhodobě vyšší zisky, než jaký je průměr trhu. Zároveň pozorovali,
že poplatky za správu snižují výnosnost i velmi úspěšným fondům. A tak přišel nápad založit fond,
který by rezignoval na „porážení“ trhu a místo toho by jej pouze kopíroval. Díky tomu by se ušetřilo na
poplatcích za správu, a tak by fond mohl přinášet vyšší výnosy než fondy aktivně spravované.

Jaké to má výhody?

Jedním nákupem pokryjete
celé odvětví nebo zemi.
Jeden nákup = více druhů akcií
= lepší rozložení investice = nižší riziko

Víte, do čeho investujete.
V portfoliu najdete přesně
ty tituly, které jsou obsaženy
v indexu.

Nepotřebujete ohromné
množství peněz.

Jednoduchost a srozumitelnost

Investujte už od 1000 korun měsíčně.

jednotlivých akciových společností.

Nemusíte dělat složité analýzy

Vyšší flexibilita
Můžete nakoupit, co chcete – vyberete
si tak odvětví dle vlastních preferencí.

Co u nás najdete?
Zaměření

Pětiletý
výnos

Název ETF

TER

ISIN

Akcie vyspělého světa

79,65 %

iShares MSCI World ETF

0,24 %

US4642863926

Akcie rozvíjejících se zemí

37,86 %

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

0,11 %

US46434G1031

Komodity

18,84 %

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

0,70 %

US06738C7781

Data z 30. 8. 2021
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Pozn.: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Data k 30. 8. 2021

O jakých ETF je tu řeč?
Zajímají vás americké, evropské nebo dokonce asijské akcie?
Jste nadšenec do zlata, stříbra, ropy či jiných komodit? Pak vás
určitě potěšíme. U nás můžete mít doslova vše v jednom.
V tomto produktu jsou 3 ETF, které nakupujete společně.
Nemusíte mít tedy na každý nákup připravenu velkou sumu
peněz. Díky frakčnímu obchodování můžete investovat
i s nižšími částkami a pravidelně. Každý ETF tvoří přesně
1/3 portfolia a díky pravidelnému rebalancingu je tento
poměr udržován.
Uvnitř najdete jak akcie vyspělého světa s dominantní rolí
amerických titulů, tak i třeba růstové příležitosti z Asie.
Neodmyslitelným doplňkem je potom komoditní ETF, jehož
úlohou je poskytnout portfoliu stabilní oporu.

Jiří Šimara
Head of Product Development

Věřte odborníkům.

Široce zaměřené ETF

Pro vaši investici
jsme vybrali tři ETF,
které nám dávají
největší smysl.
1. Vyspělé země
Akciové burzy zemí jako jsou Spojené státy,

Jak jsme toho docílili?
Položili jsme si tři
základní otázky:

Japonsko, Velká Británie či Německo vždy určovaly
trendy v globální ekonomice a neměly by chybět
v portfoliu žádného investora.
Konkrétně v tomto ETF jsou zastoupeny převážně akcie amerických společností, jako je například

Jaká je jejich historická
výkonnost a nákladovost?

Apple, Microsoft a Amazon.com. Zhruba 10% podíl
připadá na japonské či evropské akcie.

Jaké je jejich zaměření
či sektor?
Obsahují akcie, dluhopisy
nebo komodity?

iShares MSCI World ETF
Jednoletý výnos

Tříletý výnos

Pětiletý výnos

27,92 %

44,38 %

79,65 %

2. Tygři Východu

3. Komodity

Zejména Čína dává velmi hlasitě najevo, že je připra-

Není radno sázet pouze na akcie. Chytrý investor

vena hrát ve světové ekonomice mnohem důležitější

rozloží své finance do více aktiv a komodity by roz-

roli než doposud. V posledních letech jsme tak byli

hodně chybět neměly. Se znovuoživením světového

svědky bouřlivého rozvoje jejího hospodářství, což se

obchodu roste i hlad po surovinách.

příznivě projevilo i na tamních akciových burzách.

Prostřednictvím tohoto ETF se investor jednoduše

Mezi bouřlivě se rozvíjející trhy však nepatří pouze

dostane k zemědělským komoditám, jako je káva,

Čína, byť má v tomto ETF 28% zastoupení. Zajíma-

sójové boby či cukr, a stejně tak i k průmyslovým

vé příležitosti nabízejí též trhy Jižní Koreje, Indie či

či drahým kovům. Nechybí samozřejmě ani ener-

Brazílie. Těmto třem zemím věnuje vybrané ETF

getické komodity zastoupené ropou, benzinem či

celkově 40% váhu.

zemním plynem.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iPath Bloomberg Commodity Index
Total Return ETN;

Jednoletý výnos

Tříletý výnos

Pětiletý výnos

Jednoletý výnos

Tříletý výnos

Pětiletý výnos

20,24 %

23,20 %

37,86 %

20,38 %

18,61 %

18,84 %

Zaujali jste mě, co dál?

1
Kontaktujte nás
 800 297 787
Bezplatná infolinka

 WWW.CYRRUS.CZ
Aktuální nabídky na webu

2
Sejděte se s makléřem nebo
vaším finančním poradcem
Zeptejte se na cokoli,
ať máte ve všem jasno.

3
Podepište potřebné
smlouvy
Ty vám umožní využívat služby CYRRUS,
ale k obchodování vás nezavazují.
Po podpisu smlouvy spolu s makléřem sestavíte
investiční portfolio a převedete peníze určené
k investování na klientský účet.

4
Sledujte růst
vašeho portfolia
Užívejte si volný čas a nezdržujte se investicemi.
Práci za vás uděláme my.

V roce 1995 jsme se vydali
na cestu brokera
25 let obchodujeme s cennými papíry, staráme se o své klienty,
reagujeme na dění ve světě a rozvíjíme se. Díky tomu vám můžeme
přinášet inovativní možnosti investování a stále nové služby.

Zjednodušili jsme přístup
k pasivnímu investování.


Zrušili jsme poplatky za obchodování.
Platíte pouze předem známý vstupní poplatek.



Odmítáme robotické obchodování
a divoké spekulace.



Pro ochranu majetku jsme zavedli systém
pravidel a víceúrovňovou kontrolu.

Nejsme jen CYRRUS. Jsme CYRRUS GROUP.

Specialista na směny měny
WWW.CYRRUS-FX.CZ

Depozitář pro váš fond, bez banky,
bez zbytečností, s jistotou
WWW.DEPOZITARFONDU.CZ

Pomáháme firmám, jako by byly naše
WWW.CYRRUSCS.CZ
To nejlepší z korporátních dluhopisů
na jednom místě
WWW.TOPDLUHOPISY.CZ

Nemovitostní fond kvalifikovaných investorů
WWW.RESIDENTO.CZ

 WWW.CYRRUS.CZ

Investujte. CYRRUS

