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POPIS DĚNÍ NA AKCIOVÝCH  
TRZÍCH V ÚNORU
Únorové dění na trzích bylo ve velkém ovlivňováno zprávami a no-
vým vývojem okolo epidemie koronaviru, která způsobila nejen 
výraznější tržní poklesy, ale také vysoký nárůst volatility, která 
se dle indexu VIX vyšplhala až na úroveň 40 b., přičemž průměr 
za loňský rok činí 13 b. Rozšiřování epidemie mimo epicentrum 
v Číně a rostoucí počet případů jak v dalších asijských zemích, 
tak také na starém kontinentě, vzbudily obavy investorů ohled-
ně globálních dopadů této epidemie. V důsledku této epidemie 
tak indexy ve druhé polovině února výrazně ztrácely a odepsaly 
tak velkou část svých zisků z předchozích měsíců. Během února 
ztratil široký americký index S&P 500 8,4 % a obdobně vysoké 
ztráty zaznamenal i  panevropský index Euro Stoxx, který ode-
psal 7,9 %.
Pozitivní zprávou je, že výrazně klesá počet nových infekcí v Číně, 
kde už pomalu dochází k obnově výroby u některých podniků. Nic-
méně rozhodující pro celkové dění na trzích bude vývoj epidemie 
v Evropě a také v USA. Pokud by došlo k dalšímu rychlému rozši-
řování nemoci a z toho plynoucí vyhlašování rozsáhlých karantén, 
mohly by trhy nadále oslabovat. Omezení ekonomické aktivity by 
se následně negativně projevilo v přerušení některých výrobních 
řetězců s negativním dopadem na celkový stav hospodářství. 
S  negativními dopady epidemie na ekonomiku se rozhodly bo-
jovat jak vlády zasažených zemí, tak také centrální banky. Velké 
stimuly z pozice fiskální i monetární politiky již byly představeny 
v Číně. Fiskální stimuly v podobě slev na daních pro firmy, jejichž 
podnikání bylo omezeno koronavirem, představila italská vláda. 
Příslib uvolněnějších měnových podmínek představil na konci 
února také guvernér Fedu Jerome Powell. Ten zmínil, že centrální 
banka udělá vše potřebné pro udržení ekonomické expanze. Trhy 
tak očekávají snižování úrokových sazeb již na příštím březno-
vém zasedání. 

VÝKONNOST CYRRUS ACTIVE INDEX CZK

ZÁKLADNÍ POPIS 
CYRRUS ACTIVE INDEX CZK
CYRRUS ACTIVE INDEX CZK je unikátním nástrojem, který 
investorovi umožňuje participovat nejen na výkonnosti akcií, 
ale prostřednictvím ETF i  na vývoji cen komodit, dluhopisů 
a  dalších tříd aktiv. Do portfolia jsou zařazovány jak klasické 
dlouhé (long) pozice, tak i krátké (short) pozice. 

Emitentem tohoto strukturovaného produktu je člen skupiny 
Société Générale, Société Générale Issuer. Garantem emise je 
mateřská Société Générale. 

CHARAKTERISTIKA

Emitent Société Générale Issuer

ISIN XS1490930952

Nominální hodnota 500 CZK

Datum emise 12. 10. 2016

Datum splatnosti Bez data splatnosti

Maximální výnos Bez omezení

Měna CZK
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BĚHEM ÚNORA NEPROBĚHLY NA PORTFOLIU ZMĚNY

KOMENTÁŘ K VÝVOJI CYRRUS ACTIVE INDEX CZK
V únoru poklesla hodnota CYRRUS ACTIVE INDEX o 6,2 % na hodnotu 452 CZK a vývoj na portfoliu byl ve velkém ovlivněn celkovým 
negativním sentimentem na akciových trzích. V únoru ztrácely téměř všechny tituly, které jsou v současnosti do portfolia zařazeny. 

Pouze dvě akcie, které jsou v současné době do portfolia zařazeny, se v únory udržely v kladném teritoriu. Jednou z nich byly akcie spo-
lečnosti Biogen, jež posílily o 14,7 %, a to díky uznanému patentu na nejvýnosnější lék firmy Tecfidera k léčbě roztroušené sklerózy. Ten 
tvoří 30 % tržeb společnosti Biogen. V návaznosti na tyto zprávy akcie firmy skokově posílily. Druhá společnost, jejíž akcie se udržely 
v kladném teritoriu, je Alibaba Group (+0,7 %).

Největší ztráty v únoru zaznamenaly akcie firmy Palo Alto Networks (-21,4 %), když výsledky i výhled společnosti na nadcházející rok 
zklamaly investory. Dále se výrazně nedařilo firmám, jejichž podnikání je závislé na čínské poptávce nebo cestovním ruchu, a to firmám 
Tyson Foods (-17,4 %), YUM Brands (-15,2 %) nebo Marriott International (-11,1 %).

ŽEBŘÍČEK NEJVÍCE A NEJMÉNĚ VÝKONNÝCH TITULŮ ZA MĚSÍC ÚNOR
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*  Vzdálenost průměrné roční cílové ceny dle Bloomberg od tržní ceny ke konci měsíce.   ZDROJ: BLOOMBERG, CYRRUS
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SLOŽENÍ CYRRUS ACTIVE INDEX CZK K 29. 2. 2020

TITUL REGION ODVĚTVÍ TOTAL RETURN 
M/M

TOTAL RETURN 
OD ZAŘAZENÍ

POTENCIÁL DO 
CÍLOVÉ CENY*

Alibaba Group Holding Ostatní Software a služby 0,7 % 9,3 % 24,2 %

Alphabet USA Software a služby -6,5 % 66,3 % 19,2 %

Amazon USA Maloobchod -6,2 % 139,8 % 28,3 %

American Electric Power USA Utility -13,8 % -3,2 % 16,1 %

Biogen USA Farmacie & Biotechnologie 14,7 % -5,2 % 10,0 %

Electronic Arts USA Software a služby -6,1 % -10,6 % 17,3 %

Erste Group Bank Ostatní Banky -7,6 % -7,6 % -

Facebook USA Software a služby -4,7 % 48,6 % 28,1 %

Intuit USA Software a služby -5,2 % 3,2 % 13,0 %

Intuitive Surgical USA Zdravotnictví -4,6 % -3,2 % 20,4 %

Marriott International USA Spotřebitelské služby -11,1 % -10,3 % 17,1 %

Palo Alto Networks USA Hardware -21,4 % -17,0 % 32,9 %

PayPal USA Finanční služby -5,2 % 5,1 % 20,8 %

SalesForce.com USA Software a služby -6,5 % 13,7 % 23,7 %

Starbucks USA Spotřebitelské služby -7,1 % 12,0 % 21,1 %

Tyson Foods USA Potraviny, nápoje a tabák -17,4 % -2,1 % 41,2 %

VeriSign USA Technologie -8,8 % 0,4 % 7,9 %

Xcel Energy USA Utility -9,9 % 15,3 % 8,6 %

YUM Brands USA Spotřebitelské služby -15,2 % -21,5 % 22,1 %

Hotovost Ostatní Ostatní - - -

ZDROJ: BLOOMBERG, CYRRUS
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A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í
TOMÁŠ MENČÍK  Brno  mencik@cyrrus.cz   Hlavní investiční stratég

JIŘÍ ŠIMARA   Brno  simara@cyrrus.cz   Manažer strukturovaných produktů

PETR PELC   Brno  petr.pelc@cyrrus.cz  Portfolio manažer

ANNA PÍCHOVÁ  Brno  anna.pichova@cyrrus.cz Analytik

TOMÁŠ PFEILER  Praha  tomas.pfeiler@cyrrus.cz Portfolio manažer

T R A D I N G  &  S A L E S
DENISA RŮŽIČKOVÁ  Brno  denisa.ruzickova@cyrrus.cz 

MICHAL PŘIKRYL  Praha  prikryl@cyrrus.cz  

800 297 787 |
bezplatná infolinka

www.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.

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.

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.


