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Pryč s drobáky,
platby kartou
jsou budoucností

Zdroj: www.visa.com

Taky už se vám stalo, že jste v obchodě i drobnou částku platili kartou, protože jste neměli žádnou hotovost? Jistě,
to je trend nového bankovnictví. Stále více lidí využívá k platbám karty a přestává nosit hotovost. K tomu pomohla i pandemie covid-19, uzavření kamenných obchodů a online nákupy.
Díky tomu největší hráč v oboru platebních karet, společnost Visa, profituje. Kurz jejich akcií se nyní nachází na
atraktivních úrovních. Kdo na tom vydělá?

Proč nakupovat právě teď?
V pátek 19. 3. předvedl titul prudký propad o více než 6 %. Za poklesem stála informace, že americké ministerstvo
spravedlnosti vyšetřuje společnost Visa kvůli údajné dominanci na trhu. Důvodem je fakt, že prodejci častěji přesměrovávají platby zákazníků právě přes Visu. To podle amerických úřadů poškozuje menší poskytovatele plateb.
Na prvotní oznámení žalob mají burzy tendenci reagovat neadekvátně. My věříme, že i v případě Visy, se jedná
o přehnaný pokles.

Není to rizikové?
Visa logicky argumentuje, že důvod, proč zákazníci využívají primárně její sítě, spočívá v jejich nadstandardní bezpečnosti. Zároveň platí, že soudní spory nepředstavují krátkodobou záležitost. Proces zabere minimálně rok. V takovém období se pozornost investorů opět obrátí k hospodaření společnosti, která vykazuje velmi pozitivní trendy.

Proč se Vise tak daří?
Společnost nejen, že překonala pandemii covid-19, ale ještě na ní vydělala. Objem plateb za nákupy po internetu
meziročně vzrostl o více než 30 %. Američtí zákonodárci nedávno schválili masivní vládní balíček v objemu 1,9 bilionu dolarů. Jeho součástí jsou i přímé platby tamním domácnostem. Lze očekávat, že se rostoucí spotřeba pozitivně propíše i do výnosů společnosti Visa.

Jaký je výhled do budoucna?
S pokračující vakcinací a sílícím ekonomickým zotavením se ochota domácností utrácet ještě zvětší. Zvýší
své výdaje na cestování, zábavu nebo návštěvy restaurací. Zároveň společnosti Visa svědčí akcelerace procesu digitalizace. To znamená, že v budoucnu bude čím
dál větší část populace nakupovat přes internet. Visa
generuje v segmentu on-line plateb marži 43 %, zatímco při platbách v kamenných prodejnách pouze 15 %.
Potenciál pro další významný nárůst zisků firmy do dalších let je tak zajištěn.

Visa - vývoj kurzu 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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