Světové utility
AK TUÁLNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

Zdražování elektřiny,
vody, plynu, odpadů.
Pro někoho bohužel,
pro nás bohudík!
Nikola Tesla kdysi řekl, že kdyby se lidská nenávist dokázala proměnit
v elektřinu, rozsvítila by celý svět. Všichni víme, že tak to bohužel
nefunguje, a tak si za elektřinu musíme zaplatit. A v poslední době
spíš pořádně připlatit. Stejně to platí i pro plyn, vodu
a odpadní hospodářství.
Poptávka je stále vyšší a s dodávkou je to v posledních měsících značně komplikované. Fronty naštvaných lidí před
energetickými společnostmi jsou každodenní realitou, krachy menších dodavatelů plní novinové titulky a všude je
přítomné zdražování. Plyn, elektřina a ani voda na stromech nerostou. Jejich vzácnost a zároveň nezbytnost z nich
dělá skutečně žádanou surovinu. Pro někoho bohužel, pro někoho bohudík. Otevírá nám to novou investiční cestu.
Proto vzniká aktivně řízené portfolio vhodné pro investory, kteří nechtějí na trhu experimentovat, ale raději se
spolehnou na odborníky s mnohaletými zkušenostmi. Tým analytiků prozkoumává trh a na základě statistických
metod a znalostí vybírá nové a nové společnosti, které dávají v aktuální situaci investiční smysl. Jak se mění trh,
mění se i portfolio. Díky tomu je složení portfolia vždy aktuální a obsahuje pouze to nejlepší.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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MODELOVÉ PORTFOLIO

Strategie portfolia
Cílem portfolia je investovat do firem z oblasti utilit, které podnikají v oblasti vodohospodářství a výroby
a distribuce elektrické energie. Sektor utilit je v posledních letech spíše podhodnocený a za celkovou výkonností
širokého trhu zaostával. Tyto firmy jsou však schopny generovat stabilní tržby i zisky, o které se často dělí s investory v podobě dividend. Mnoho z těchto firem zároveň podniká ve velmi důležitých odvětvích – ať už je to zajištění
pitné vody pro společnost nebo zajištění výroby a dodávek elektrické energie.
Voda je nenahraditelnou komoditou, ať už pro její přímou spotřebu nebo využití v průmyslu. Poptávka po vodě
dlouhodobě roste a s tím je pozorován také nárůst cen této komodity. Kromě rostoucích cen se zvyšuje tlak na lepší
hospodaření s vodou a na vývoj účinnějších zařízení pro nakládání s odpadními vodami. Výroba elektrické energie
se letos na podzim dostala do popředí zájmu kvůli výrazně rostoucím cenám a obavám z možných výpadků elektřiny. Cenové tlaky v oblasti elektrické energie se dají očekávat i v nadcházejících měsících, a to zejména díky vysoké
poptávce, která souvisí s ekonomickým růstem, a omezené nabídce, která souvisí s přechodem k obnovitelným
zdrojům. Z rostoucích cen elektrické energie budou těžit hlavně výrobci energií jako je český ČEZ, německý E.ON
nebo americká firma Duke Energy.

Jak může vypadat samotné portfolio?
Podívejte se na modelové portfolio, ve kterém jsou zastoupeny nejatraktivnější společnosti. Je nutné dodat,
že se jedná o modelové portfolio, složení reálného portfolia se tedy může v návaznosti na tržní podmínky lišit.

Název

Odvětví

Tržní kapitalizace

Průměrný roční růst tržeb

Potenciál do cílových cen

American Water Works

Vodohospodářství

30,8 mld. USD

3,29 %

11,78 %

Essential Utilities

Vodohospodářství

11,9 mld. USD

10,94 %

11,82 %

Danaher

Vodohospodářství

213,8 mld. USD

12,85 %

13,65 %

Waste Management

Nakládání s odpady

66,8 mld. USD

5,91 %

9,87 %

E.ON

Utility – elektřina

29,5 mld. EUR

18,05 %

9,86 %

CEZ

Utility – elektřina

401,9 mld. CZK

0,70 %

7,23 %

NextEra Energy

Utility – elektřina

166,7 mld. USD

-0,94 %

14,96 %

Duke Energy

Utility – elektřina

78,4 mld. USD

1,16 %

8,45 %

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS
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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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