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Aktuální hodnota akcie 1,149 Kč

Výnosnost a aktiva
za poslední měsíc

0,69 %

od začátku roku

3,53 %

od otevření fondu v září 2016

14,99 %

majetek fondu (AUM)

498 377 412 Kč

Komentář Víta Vařeky

Potvrdí duben svoji pověst růstové hvězdy ?
V březnu 2019 pokračovaly americké akciové trhy v růstu započatém počátkem roku. Hlavní
index amerických akcií Standard and Poors 500 se přiblížil na dohled svým maximálním
hodnotám ze září 2018. Výhled vývoje akciových indexů pro duben zůstává poměrně

optimistický, podpořen historickými statistikami posledního desetiletí zaznamenávajícími
průměrný růst či pokles v jednotlivých měsících. Duben je dle těchto historických údajů
měsícem s nejvyšší výkonností. Uvidíme, zda duben 2019 dostojí své pověsti a opět potěší
akciové investory.
Ekonomika Spojených států amerických stále roste, i když růst je pomalejší. Po deseti letech
nepřetržitého růstu zatím nevidíme známky zásadní změny trendu. Všechna „čísla“ týkající se
ziskovosti a zaměstnanosti zůstávají dobrá, rizika v bankovním sektoru minimální a úrokové
sazby stabilní, bez očekávání podstatných změn. Rizika zůstávají stále stejná – obchodní války
s Čínou, zmatky kolem Brexitu, politická nestabilita, ale trhy jakoby si již na tento stav zvykly a
zůstávají klidné.
Zaujala nás jedna očekáváná událost - duben by mohl přinést jeden z největších vstupů nových
akcií na veřejné trhy (IPO) v historii: Firma Uber již změnila svět taxi služeb v řadě zemí, rozšířila
slovní zásobu angličtiny i jiných jazyků o řadu výrazů a nyní se chystá na dobytí kapitálových
trhů. Podobně jako společnost Amazon, která donedávna také jen hromadila účetní ztráty, a
přesto si její akcie na burze vedly více než dobře, také uvedení nových akcií Uberu na veřejný
trh je spojováno s očekáváním vysokých cen. Stejně tak jsou početné hlasy, které hodnotu
společnosti Uber zpochybňují a varují investory před nákupem společnosti, která „možná nikdy
nebude produkovat zisk“. Fond QUANT staví na široké diverzifikaci rizik prostřednictvím nákup
indexových ETF a rozruch kolem Uberu ho tak nechává klidným. Pokud Uber a jeho
hospodaření v příštích letech prokážou životnost této společnosti, najdou si jeho akcie cestu do
indexu S&P 500 a tím i do majetku fondu QUANT.

Investiční cíl a portfolio fondu
Cílem je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů. Podle zpětných testů je realistické
očekávat dlouhodobý průměrný výnos přes 5 % ročně, navíc s výrazně nižší volatilitou
(rizikovostí) ve srovnání s běžnými akciovými fondy.

Historický vývoj výnosu fondu v procentech
2019

2018

2017

Leden

+1,925

+1,673

+0,061

Únor

+0,874

-0,882

+4,878

Březen

+0,692

-3,312

-0,142

Duben

+1,366

+0,092

Květen

+1,107

+0,074

Červen

+0,500

+0,139

Červenec

+1,600

+0,714

Srpen

+1,345

-0,132

Září

+0,330

+0,876

Říjen

-3,418

+0,979

Listopad

+0,084

+1,048

Prosinec

-0,660

+0,504

-0,441

+9,372

Od začátku roku

+3,527

Od založení
v září 2016

+14,990

Chci investovat

Kontaktujte nás

Pavel Kohout
Autor algoritmu pomocí kterého je fond Quant řízen. Poskytování algoritmu je právně ukotveno v
licenční smlouvě mezi Pavlem Kohoutem a AMISTA investiční společnost a.s. Na finančních trzích
působí Pavel Kohout od roku 1993. Pracoval například ve společnostech ING lnvestment
Management nebo PPF. Je autorem řady knih o financích a investování, zejména sedmkrát vydané
Investiční strategie pro třetí tisíciletí nebo knih Vitamíny pro ekonomický růst a Finance po krizi.
pavel.kohout@fondquant.cz

Svěřenský fond MMXXV

Do listopadu 2018 byla spolumajitelem Robot Asset Management společnost s ručením
omezením vlastněná Alešem Michlem. Od prosince 2018 Aleš Michl všechny činnosti směrem k
fondu ukončil, protože se stal členem bankovní rady České národní banky a s.r.o. vložil do
svěřenského fondu.
mmxxv@fondquant.cz

AMISTA investiční společnost a.s.
Spolumajitel Robot Asset Management a obhospodařovatel fondu QUANT. Investiční společnost
se zaměřením na obhospodařování fondů určených pro zkušené investory. AMISTA podniká na
základě povolení České národní banky. Společnost byla založena roku 2006 Vítem Vařekou a v
současnosti poskytuje odborné služby více než padesáti fondům kvalifikovaných investorů s
celkovou hodnotou aktiv přesahující 48 miliard Kč.
roman.petrzalek@fondquant.cz

Robot Asset Management SICAV a.s., podfond QUANT
International Business Center, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.

Upozornění pro investory
Hodnota investované částky a výnos z ní může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost
původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. K získání dalších
informací se můžete obrátit na roman.petrzalek@fondquant.cz.
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