
Robot Asset Management SICAV, podfond QUANT je podfondem fondu kvalifikovaných investorů Robot Asset Management SICAV a.s., IČ: 051 88 521, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8. Investorem tohoto podfondu se může stát pouze kvalifikovaný investor a tento materiál je určen pouze pro informativní účely potenciálních 
kvalifikovaných investorů. Tento materiál nenahrazuje informace uvedené v jiných relevantních dokumentech a jeho účelem není poskytnout odborné poradenství ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům. Tento materiál taktéž neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Minulé výnosy nejsou zárukou 
výnosů budoucích a návratnost investice proto není zaručena. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění případných výnosů z investic každého investora se řídí platnými právními předpisy.

prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020

S&P 500 3230 3225 2954 2584 2912 3044 3100
YTD – -0,99 % -9,32 % -20,67 % -10,60 % -6,55 % -4,84 %

QUANT 1,18 1,1799 1,1372 1,0719 1,1524 1,1783 1,1936
YTD* – -0,01 % -3,63 % -9,16 % -2,34 % -0,14 % +1,15 %

leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
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INDEX S&P 500 a QUANT
během koronakrize

Jak funguje fond QUANT?
Zjednodušeně: Akcie nebo cash. Investiční fond QUANT investuje 
peníze klientů buď do ETF na americkém indexu Standard&Poors 500 
nebo je drží konzervativně v pevně úročených nástrojích. O vzájemném 
poměru rozhoduje unikátní algoritmus Pavla Kohouta. Pokud jsou akcie 
předražené, drží větší podíl hotovosti (leden 2020), pokud cena akcií klesá 
jejich podíl se zvyšuje (březen a duben 2020). Díky tomuto mechanismu 
fond lépe udržuje hodnotu peněz klientů. To dokázala i koronavirová 
krize v prvním pololetí 2020: i se započtením všech poplatků fond QUANT 
méně klesnul a rychleji se „vzpamatoval“. V dobách krize chrání hodnotu, 
v dobách prosperity peníze konzervativně zhodnocuje.

Více na www.fondquant.cz

Podíl akcií ve 
fondu QUANT

CZK 
Fond QUANT 

je korunový, 
klient 

nepodstupuje 
měnové riziko, 

i když drží 
americké akcie.

Minimální 
investice: 

1 milion Kč

*Zhodnocení pro klienta 
  od počátku roku 2020

S&
P 

50
0

Q
U

A
N

T
U

SD
 / 

CZ
K

26

25

24

23

22

21

Výkonnost fondu QUANT 
 
+ 9,37 % 2017
- 0,44 % 2018
+ 6,24 % 2019
+ 11,24 %  2020

Pavel KOHOUT
Zakladatel fondu, ekonom
„QUANT je vytvořen pro 
konzervativního českého 
investora, který nechce přijít 
o své peníze, chce vydělat 
něco nad inflaci, a když bude 
ještě něco navíc, je to bonus.“

Aleš MICHL
Zakladatel fondu, 
člen Bankovní rady ČNB
Ke dni vzniku funkce v bankovní 
radě ČNB své aktivity ve fondu 
ukončil, aby zamezil možnému 
střetu zájmů a dostál podmínkám 
členství v bankovní radě ČNB.


