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Pryč s drobáky!
Visa vládne světu

Zdroj: www.visa.com

Stále častěji se nám stává, že i malý nákup za pár korun platíme kartou. Drobáky
a papírové bankovky ustupují do pozadí. Pandemie a uzavírání obchodů tento
trend jen posílila. Čím dál častěji si objednáváme zboží na internetu
a neztrácíme čas s chozením do kamenných obchodů.
A to je dobrá zpráva pro Visu.
Společnost Visa už jsme jednou klientům jako investiční tip doporučili a Visa tenkrát klientům donesla 11,07 %.

Od konce července propadly akcie o 15 %. Proč?
Jednak lidé stále méně cestují kvůli všudypřítomné pandemii. To vede k méně častým přeshraničním platbám, a právě ty jsou
pro společnost Visa atraktivní z pohledu ziskových marží.
Druhým faktorem jsou obavy z rostoucí konkurence. Menší společnosti se snaží ohrozit dominantní postavení společností Visa
a Mastercard. Obavy jsou to ale přehnané. Visa je vždy o krok napřed a menší fintechové firmy často pohltí.

Jak z toho ven?
Aby začaly růst objemy přeshraničních plateb, musí lidé začít více cestovat. Lidé budou víc cestovat, když se podaří zastavit
covid. A tato chvíle se blíží. Kromě nových a nových vakcín přichází farmaceutické společnosti Merck a Pfizer také s pilulkami
proti covidu. Covid nezmizí, ale blíží se doba, kdy už nebude tak nebezpečný. Cestování se pak vrátí do normálu a spolu s ním
i přeshraniční platby.
V posledních měsících se zdá, že turistický ruch ožívá, to ale není úplná pravda. Čísla jsou v porovnání s rokem 2019 stále slabá.
Podle odhadů se nyní uskuteční pouze 40 % mezinárodních turistických cest ve srovnání s předpandemickou úrovní. Cestovní
ruch má tedy stále kam růst.

Proč na nic nečekat a investovat teď?
Dlouhodobé trendy jsou pro společnost Visa velmi příznivé.
Covid přispěl k akceleraci procesu digitalizace. To znamená,

Vývoj akcií VISA za poslední rok
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že v budoucnu bude čím dál větší část populace nakupovat
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přes internet. Visa generuje v segmentu on-line plateb mar-
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ži přes 40 %, zatímco při platbách v kamenných prodejnách
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pouze 15 %. Potenciál pro další významný nárůst zisků firmy
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do dalších let je tak značný.
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Co se blízké budoucnosti týče, mohou firmě pomoci i blížící se
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Vánoce. Spotřeba amerických domácností zůstává robustní,
což by se mělo pozitivně propsat i do vyšších objemů transakcí platebními kartami v průběhu svátků.
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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. Schválení
Základního prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.
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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