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Jednou z překážek v investování jsou poplatky. Udělali jsme krok vpřed a rozhodli se ulehčit práci všem samostatným investorům při využití našeho investičního tipu. Pro období, kdy jsou investiční tipy aktuální (umístěny
u nás na webu), jsme zrušili poplatky obchodníka. Tak hurá do toho!
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www.cyrrus.cz/pryc-s-drobaky

Čipy jako
nedostatkové zboží.
Kdo na tom vydělá?
Chytré telefony, auta, drony, domácí spotřebiče či
dokonce dětské hračky – to všechno je bez mikročipů
k ničemu. Jejich nedostatek tedy dělá vrásky na
čele firmám napříč odvětvími.
Právě zajištění těchto součástek je tématem roku 2021.
Čipy nejsou k dostání a poptávka po nich stále roste. Továrny
se v reakci na jejich absenci úplně zastavily či omezily výrobu.
Proces výroby čipů je nesmírně komplexní a technologicky

Zdroj: www.lamresearch.com
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samotných mikročipů. Těch využívají největší giganti celého
odvětví jako Micron, Samsung nebo Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company. Společnost působí celosvětově,
klíčový je dynamicky rostoucí region jižní a jihovýchodní Asie.
Až 30 % všech tržeb tvoří poptávka z Číny.
Mohutná poptávka po čipech se odráží na hospodaření
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zdvojnásobily a jejich růst analytici očekávají i nadále.
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S rostoucími tržbami se pojí také slušné zisky (v roce 2020 přes
2,3 mld. dolarů). Do roku 2022 by pak měly tržby firmy vzrůst
o dalších 22 %.

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Analytici odhadují, že světový nedostatek čipů přetrvá minimálně do roku 2023, dá se tedy očekávat další růst akcií
společnosti. Ty jen za minulý rok vyrostly o více než 100 %. Dle analytiků jsou však stále 16 % pod letošní cílovou cenou.
Existují možnosti, jak na růstu celé společnosti vydělat. Mimo to společnost pravidelně odměňuje své akcionáře výplatou
dividendy ze zisku.
Mikročipy jsou naprosto klíčové a zajišťují veškerý komfort našich každodenních životů. Význam této suroviny si uvědomuje
také americká administrativa v čele s prezidentem Bidenem. Proto také americký Senát schválil technologický balíček, jehož
součástí je i podpora ve výši 50 miliard dolarů na výzkum a výrobu polovodičů. Spojené státy tak chtějí snížit svou závislost na
dovozu nedostatkových čipů z Číny a zároveň vytvořit nová pracovní místa.
Důvodů pro nákup Lam Research je najednou nějak moc. Nepromarněte příležitost a investujte do jejich akcií dříve,
než ujede pomyslný vlak.
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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 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. 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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