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Rekordman
Microsoft pokračuje
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V průběhu uplynulého roku se celý svět přesunul do online prostředí a je velmi pravděpodobné, že tam ještě chvíli zůstane. Počítače dnes využíváme každý den a už si bez nich nedokážeme náš život představit. Z této
situace těžily a budou těžit softwarové firmy. A největším hráčem v této oblasti není nikdo jiný než americká
společnost Microsoft.
Ruku na srdce – dokážete si představit svůj pracovní den bez používání kancelářského balíku Office? Dost pravděpodobně celý váš počítač funguje na operačním systému Windows nebo dokonce využíváte notebook Surface a vaše
děti možná volný čás tráví u herní konzole xBox. Všechny tyto produkty patří do rozsáhlého portfolia Microsoftu.

Říkáte si, proč akcie nakoupit nyní?
Mnoho investorů volí za aktuální situace cyklické akcie – tedy ty, které mají tendenci posilovat v době ekonomického oživení a růstu. Technologické firmy se i přesto, že neustále dynamicky rostou a dosahují obrovských zisků,
dostaly mírně do pozadí. Za aktuální situace však můžou právě velké technologické firmy fungovat jako jakýsi bezpečný přístav.

Ptáte se, jak je to možné?
Myslíme, že nepřeháníme, když si troufneme tvrdit, že technologické firmy v podstatě porazily pandemii. Zatímco
zbytek světa se propadal, technologické firmy dokázaly udržet dynamický růst tržeb. Asi si dokážete představit
proč. Ano, kvůli každému jednomu z nás, který se přesunul z reálného světa do života online.
Svět se sice pomalu bude vracet do normálu, ale technologické firmy na tom však nebudou tratit. Dá se očekávat,
že se zrychlením investic a výdajů na IT porostou tržby také Microsoftu.

Microsoft do domu i korporátu
Uplynulý rok přinesl Microsoftu nárůst tržeb o 13,6 %. Za takovým výsledkem stála zejména zvýšená poptávka po
osobních počítačích, a to jak na poli softwaru, tak hardwaru nebo cloudu. Jak práce, tak výuka se přesunuly z kanceláří domů, a to s sebou neslo nutnost pořídit potřebné vybavení.
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V letošním roce by však kromě přetrvávajícího vyššího zájmu o osobní počítače měly Microsoftu prospívat znovuobnovené výdaje na IT ze strany korporátní klientely, která tvoří asi třetinu tržeb společnosti. Prim bude také
hrát Microsoft Azure – cloud, který bude i nadále patřit mezi nejdynamičtěji rostoucí produkty společnosti.

Vývoj ceny akcie Microsoftu za poslední rok
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130

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Microsoft jako softwarový gigant
Dlouhodobě se mu totiž daří expandovat ve všech segmentech svého podnikání. Růst v letošním roce bude zajišťovat zejména firemní klientela a cloudové služby. Stále pokračující digitalizace a přesunutí téměř veškerých aktivit
do online světa dlouhodobě firmu podporuje, díky čemuž mohou růst firmě tržby a zisky. A to jsou ukazatele, kterých si investoři cení, a projevuje se to také na vývoji akcií firmy.
Ještě pochybujete, jestli je Microsoft správnou volbou pro rozšíření vašeho investičního portfolia?

Chcete investovat?
Tak neváhejte kontaktovat svého makléře
nebo zavolejte zdarma na 800 297 787
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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.
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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