
Nejvýkonnější český algoritmický akciový fond na Wall Street založený předními 
ekonomy Pavlem Kohoutem a Alešem Michlem.

QUANT je fond od společ nosti Robot Asset Management, jehož  dlouhodobý m cí lem je 
dosaž ení  kladné  vý konnosti př i jaké mkoli vý voji trhů . 

Fond je ř í zen portfolio manaž erem, který  se rozhoduje za pomoci algoritmu se zamě ř ení m 
na kombinaci americký ch akcií  a jisté ho bankovní ho vkladu.

ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV

INVESTIČNÍ FILOSOFIE

HLAVNÍ VÝHODY

PARAMETRY ZAKLADATELÉ

Investujeme bez lidský ch emocí . Ř í dí me se doporuč ení mi algoritmu, který  je odolný  vů č i stresu. Vý hodou kvantitativní ho 
modelu je disciplí na, jasná  strategie i lepš í  ú sudek.

Sprá vné  č asová ní  a dobř e rozlož ené  portfolio bude na trzí ch vž dy zhodnocovat a chrá nit kapitá l klienta i v obtí ž ný ch č asech. 
Algoritmus se tohoto doporuč ení  drž í . Je schopen vč as identifi kovat bubliny a ve sprá vnou dobu doporuč it opuš tě ní  investič ní ch 
pozic v ETF na akciové  indexy z dů vodu reá lné ho rizika poklesu trhu a ztrá t.

Celý  matematický  model je založ en na porovná vá ní  množ ství  peně z v americké  ekonomice s cenami akcií  v USA. Podle tě chto 
ú dajů  algoritmus urč í  mí ru nadhodnocení  nebo podhodnocení  akcií . Pak, s př ihlé dnutí m ke dvě ma potvrzují cí m indiká torů m, 
rozhodne o tom, kolik procent portfolia mají  tvoř it ETF na americké  akciové  indexy. Když  jsou akcie vý razně  nadhodnocené , 
bude jejich podí l ní zký  a vě tš ina portfolia bude zainvestová na v konzervativní m bankovní m vkladu. Naopak pokud budou akcie 
levné , algoritmus doporuč í  investovat do nich vě tš inu portfolia.

ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s., podfond QUANT, IČ: 051 88 521, Budova Amazon Court, Pobřežní 661/4, 186 00 Praha 8, Česká republika
e-mail: info@fondquant.cz, web: www.fondquant.cz

Vynikáme – řídíme se doporučeními algoritmu, 
který vyvinul Pavel Kohout. 
Algoritmus Quant se neunaví a dokáže 
vydělávat peníze.
Podléháme přísnému dohledu ČNB.
Cílem je dosažení kladné výkonnosti při 
jakémkoli vývoji trhů . Dle zpě tný ch simulací  
provedený ch 1000x od roku 1959 do souč asnosti. 
Dlouhodobý  prů mě rný  vý nos 5 % p.a.
Investujeme do ETF na americké akciové 
indexy S&P 500 a DJIA a do bankovních vkladů. 

Nesnažíme se vyhledávat jednotlivé akcie, 
investujeme do trhu jako celku.
Držíme dlouhodobé pozice. 
O fond se staráme na 100 % a investujeme 
také vlastní peníze.
Investice zajiš tě ny do č eské  koruny.
Vý nos osvobozen od daně  po tř etí m roce.
Fond je otevř ený . Lze kdykoli vstoupit, vystoupit.

Pavel Kohout
•v oblasti financí od 1991
•vyvíjel simulační program pro trénink obchodování
 na burze
•pro PPF napsal optimalizační program pro druhou
 vlnu kuponové privatizace
•poradce českých ministrů financí
•člen Národní ekonomické rady vlády 

Aleš Michl
•investiční stratég Raiffeisenbank
•správce aktiv v hodnotě 12 miliard korun
•externí poradce ministra financí
•třikrát oceněný analytik/ekonom roku
•od 2018 členem bankovní rady ČNB  

Investiční společnost: ROBOT ASSET 
MANAGEMENT SICAV a.s.
Podfond: QUANT
Třída aktiv: Fondy kvalif. investorů
ISIN: CZ0008042199
Investiční  horizont: minimálně  3 roky
Měna cenné ho papí ru: CZK 
Pravidelnost hodnocení : měsíčně 
Vstupní poplatek: 0 až  5%
Vý stupní  poplatek: 0%
Dohled: Česká národní banka
Depozitář: Česká spořitelna
Auditor: KPMG
Správce: CONSEQ – QI investiční společnost 
Nákladovost: 1,46%
Vstupní  investice: od 1 milionu Kč 




