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Klidně si to vygooglete,
akcie Google pod cenou!

Zdroj: commons.wikimedia.org

Google vznikl v roce 1998 a stal se doslova ikonou. Jak říkají
i statistiky – valná většina lidí nepoužívá slovo „vyhledat“,
ale „vygooglit“. Navíc je Google čtvrtou nejhodnotnější
společností na světě s hodnotou 1,5 bilionu USD.
Na burze je 18 let a za tu dobu vzrostla cena
akcie více než 40×.
Google je svými produkty známý po celém světě
Vyhledávač Google, operační systém Android nebo YouTube. Internetový prohlížeč Chrome, Gmail, Google Maps
nebo tržiště Google Play. Více než 50 % tržeb firma generuje mimo Spojené státy, konkrétně 30 % v Evropě a na
Středním východě a 20 % v Asii a Pacifiku.

Vyhledávač Google každý den zpracovává miliardy vyhledávání
Podíl Googlu na trhu reklam z vyhledávání činí 75 %, u reklam z mobilního vyhledávání dokonce 85 %. Téměř 90 %
tržeb tak pochází z reklam. V minulosti díky tomuto proudu peněz dokázal Google odkoupit každého potenciálního konkurenta dřív, než začal být vážnější hrozbou.

Tajné zbraně Googlu?
Výzkum a vývoj nových produktů
Google v současnosti investuje do výzkumu a vývoje
nejvíce ze všech firem v S&P 500. Úspěch těchto investic dokazuje třeba růst Cloudu, který měl v roce 2017
tržby 4,1 miliardy USD a v roce 2021 to bylo již 19,2 miliardy USD. Díky tomu se Googlu daří diverzifikovat svůj
doposud majoritní reklamní business model.
Za růstem stojí zvyšující se množství zakázek od velkých korporací a také plánovaná akvizice společnosti
Mandiant, která se zabývá kybernetickou bezpečností.
Google plánuje Mandiant včlenit do své Cloudové divize. Google provádí výzkum také v oblasti autonomních
automobilů nebo „chytrých domácností“.
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Nezapomeňme na YouTube
Jako další zdroj příjmů vidí Google právě YouTube, a to hlavně v rozšiřování prémiových členství a neustále narůstající poptávce po reklamních spotech. Výhodou oproti konkurenčnímu Netflixu je hlavně to, že YouTube nemusí
vytvářet vlastní obsah.
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Tržby Google z roku 2020 na 2021 vzrostly o 41 %
Čistý zisk společnosti za rok 2021 byl 67 miliard USD. Hodnota firmy je v současné době téměř 30 % pod svojí
maximální hodnotou z konce minulého roku. Cílová cena akcie podle analytiků velkých bank je 3 198 USD, což je téměř 50% možné zhodnocení oproti současné ceně. Vyklesání ceny za poslední půl rok tak představuje jedinečnou
příležitost, jak si relativně levně koupit jednu z největších a nejúspěšnějších firem posledního desetiletí.

Vývoje ceny akcie Google za posledních 5 let [USD]
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Kromě těchto trendů, které by měly podporovat další růst Googlu, je ve hře ještě jeden významný důvod,
proč investovat do akcií Google právě teď. A to plánovaný split – neboli dělení akcií. Tuhle novinku společnost Google oznámila na jaře letošního roku a dojít by k němu mělo 15. 7. 2022 v poměru 20 nových akcií za
jednu stávající. Firmy ke splitům přistupují docela často. Ze statistiky Bank of America vyplývá, že když v minulosti firmy přistoupily ke splitu, mělo to za následek růst jejich akcií. A to takový, že během následujícího
roku vzrostly o 16,3 % více než americký index S&P 500. Na nic už nečekejte.
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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 není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy.
Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může
pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument 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. Pro
investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.
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.

