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OBCHODOVÁNÍ BEZ POPLATKU

Jednou z překážek u 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

Nač pracně těžit,
když můžete
prodávat
krumpáče?

Zdroj: www.coinbase.com

Balíčky vám bez pošťáka nedoručí, kopáč bez krumpáče poklad nevykope
a kryptoměny budou jen těžko fungovat bez Coinbase – online burzy,
kde investoři mohou prodávat a nakupovat kryptoměny.
Coinbase, největší americká burza pro obchodování kryptoměn, v posledním roce zažila velký třesk. Jak
rostla obliba bitcoinu, rostla i popularita Coinbase. Větší
objem transakcí a rostoucí cena bitcoinu hrají Coinbase
přímo do karet.

Vývoj ceny bitcoinu (v USD)
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Kromě toho dosáhla společnost v dubnu velkého milníku – s jejími akciemi se začalo obchodovat na americké burze Nasdaq. Stala se tak dostupnou i pro investory
do akcií, kteří konečně mohou využít aktuálního boomu kryptoměn. A co je hlavní výhodou? Potenciálně
neomezený výnos a možnost akcie kdykoli odprodat.
Rozhodnutí je jen na vás.
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Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Společnost své služby nabízí jak drobným investorům, tak institucionálním klientům. Jelikož aktiva institucionálních investorů za poslední rok vzrostla o neuvěřitelných 690 % z 6,5 mld. USD na 44,8 mld. USD, chce se na ně
Coinbase aktuálně více soustředit. Mnoho velkých firem by totiž mohlo následovat Teslu a nakoupit bitcoiny s cílem
jejich využití jako možné platební metody. Transakci Tesly v objemu 1,5 mld. USD zprostředkoval právě Coinbase.
Pro budoucí vývoj firmy jsou stěžejní právě institucionální investoři.
Byznys model Coinbase je postaven na účtování poplatků za provize z obchodů. Ty se odvíjí také od ceny, za kterou
se obchoduje bitcoin, jelikož Coinbase zprostředkovává nejvíce transakcí právě v bitcoinu (70 % aktiv). Výnosy společnosti v prvním kvartále letošního roku vzrostly o 844 % meziročně na 1,8 mld. USD. Mezi mladými společnostmi, které nedávno vstoupily na burzu, má Coinbase jedno prvenství – čistý zisk v roce 2020 dosáhl 329 mil. USD
a v letošním roce se očekává zisk dokonce pětkrát vyšší – 1,5 mld. USD.
Ačkoli cena akcie Coinbase od jejího vstupu na burzu spíše klesá, jsou výnosy firmy ve velkém navázány na vývoj
cen kryptoměn a objemu zpracovaných transakcí. Aktuálně se neočekává, že by měl zájem o kryptoměny oslabit,
což podporuje predikce na úspěšný rok firmy a růst ceny akcií.
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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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