Společně proti inflaci
AKTIVNĚ ŘÍZENÉ PORTFOLIO

Nenechte inflaci
sežrat vaše úspory
Inflace – neviditelná ruka, která nám pořád vytahuje z kapsy peníze.
Co loni stálo 100 korun, letos stojí už skoro 110. Naše peníze ztrácí časem na
hodnotě. A podle všech prognóz se to v nejbližší době nebude měnit.
Jedna z cest, jak se tomu bránit, je investovat.
Některé scénáře pro příští rok mluví o závratném růstu cen, kterého se investoři i běžní lidé obávají. Jiné scénáře
ukazují, že tu s námi vysoká inflace nezůstane napořád. Ať tak či tak, inflace se bude ještě nějakou dobu plížit kolem
nás a spořádá nemalou část úspor.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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Aktivně řízené portfolio
a proč ho mít rád
Aktivně řízené portfolio je vhodné pro investory, kteří nechtějí na trhu experimentovat,
ale raději se spolehnou na odborníky s mnohaletými zkušenostmi.
Portfolio manažer a jeho tým vybírají akcie a dluhopisy do portfolia
a snaží se tak dosáhnout co nejvyšší výkonnosti.
Z toho pak těží právě investoři.

Tým analytiků každý den
prozkoumává trh.

Na základě statistických metod
a znalostí vybírá nové společnosti,
které dávají v aktuální situaci
investiční smysl.

Jak se mění trh,
mění se i portfolio.

Díky tomu je složení portfolia vždy optimální
a odpovídající aktuálnímu trhu.

Funkce 3v1
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.
Dostane se také k těm nejperspektivnějším oborům díky tematickým indexům a obsáhne široký trh díky
zařazení velkých indexů (např. S&P 500, Euro Stoxx apod.)

STOCK PICKING
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Nejperspektivnější sektory
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Strategie portfolia
Cílem portfolia je překonat inflaci. Manažeři a analytici pracují s portfoliem tak,
aby se už žádný investor nemusel bát, že mu inflace sežere volné finance.
Právě proto byly zvoleny jako podklady kombinace akcií a protiinflačních dluhopisů. Akcie se dlouhodobě ukazují
být ideálním investičním prostředkem proti vysoké inflaci, protiinflační dluhopisy zase z vysoké inflace nejen těží,
ale zároveň chrání portfolio v případě jejího dalšího neočekávaného růstu.
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Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Avšak z grafu můžeme jednoznačně vysledovat, že v posledních 10 letech americké
akcie, reprezentované indexem S&P 500, několikanásobně překonaly postupný růst cenové hladiny. To platí i v aktuálním prostředí
vysoké inflace, která podle posledních vyjádření a reakcí centrálních bankéřů jen tak nezmizí a zůstane s námi minimálně v příštím roce.

Jak bude portfolio spravováno?
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 to nejlepší – z tisíce kombinací najdeme tu s nejnižším rizikem a nejvyšším
možným výnosem.

Tři základní filtry VAR

1.Ocenění

Potenciál firmy
2.

Je cena společnosti
dostatečně atraktivní?

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

Stabilita
3.

Je byznys společnosti
stabilní?

O vaší investici nerozhoduje jeden člověk,
ale tým několika profesionálů.
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Co můžete najít uvnitř?
Podívejte se na modelové portfolio, ve kterém jsou
zastoupeny nejatraktivnější ETF.
Některé ETF obsahují výběr těch nejlepších dluhopisů, jiné komodity a další třeba 500 akcií největších amerických
společností. Toto portfolio je modelové, složení reálného portfolia se tedy může v návaznosti na tržní podmínky
lišit. Vždy hledáme takové firmy, které budou v dané situaci dávat potenciálně největší investiční smysl.

Ostatní
Komodity
 57,81 %
Emisní povolenky
 57,81 %
Zemědělské komodity
 –1,44 %

COMT US
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
KRBN US
KraneShares Global Carbon ETF
DBA US
Invesco DB Agriculture Fund

Protiinflační
dluhopisy
 5,72 %

IE00B3B8PX14
iShares Global Inflation Linked
Govt Bond UCITS ETF

 5,45 %

US8085248701
SCHWAB U.S. TIPS ETF

 3,35 %

US9220208055
VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED
SECURITIES INDEX FUND ETF SHARES

 10,17 %

US72201R3049
PIMCO 15+ YEAR U.S. TIPS INDEX
EXCHANGE-TRADED FUND

Akcie
Americké akcie
 17,51 %
Zemědělství
 13,35 %

Akcie
 18,65 %

SPY US
SPDR S&P 500 ETF Trust
VEGI US1
iShares MSCI Global
Agriculture Producers ETF
PSET US
Principal Quality ETF

Jaký výnos očekávat?
Na obrázku výše vidíte pětileté výkonnosti jednotlivých ETF.
Podobné produkty potom většinově dosahují výnosu okolo 8 % ročně.
Minulé výnosy ovšem nejsou zárukou výnosů budoucích.

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 akcie, ale celý koš akcií,
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.
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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.
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