MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 30. 04. 2021

Aktuální hodnota akcie 1,3475 Kč

Výnosnost a aktiva
za měsíc duben

+0,34%

za rok 2021

+2,66%

od otevření fondu v září 2016

+34,75%

majetek fondu (AUM)

809 166 556 Kč

Vývoj trhů – komentář Pavla Kohouta
spoluzakladatel fondu QUANT

Vývoj trhů

Index NASDAQ Composite během dubna vzrostl o 5,40 %, index S&P 500 vzrostl o 5,24 %, obojí v
dolarovém vyjádření.
Statistiky zisků společností z indexu S&P 500
– Očekává se, že zisky za první čtvrtletí 2021 vzrostou o 50,6 procenta ve srovnání se stejným
obdobím roku 2020.
– Bez sektoru energetiky by zisky vzrostly o 51,3 procenta.
– Z celkem 457 společností indexu S&P 500, které zatím oznámily výsledky pro 1Q 2021 jich 87,1
procenta ohlásilo vyšší než očekávané zisky , což je nad dlouhodobým historickým průměrem v
hodnotě 65 procent i nad průměrem posledních čtyř čtvrtletí v hodnotě 76 procent.
– Tržby za první čtvrtletí 2021 mají vzrůst o 12,9 procenta ve srovnání se stejným obdobím 2020.

Bez sektoru energetiky by byl očekáván růst o 13,7 procenta.
Zcela mimořádný růst zisků samozřejmě souvisí s nízkou srovnávací základnou z prvního kvartálu
roku 2020. Tento vývoj byl z větší části již delší dobu promítnut do cen akcií, které jsou nyní podle
našich měřítek poměrně dosti drahé. Růst indexů v poslední době pokládáme za důsledek
setrvačnosti. Růst inflace (který již nastal) a růst úrokových sazeb (který je vysoce pravděpodobný)
může mít za následek korekci na akciových trzích.
Kladné a záporné revize odvětví z indexu S&P 500 (podíl kladných vyznačen modře)

Některé makroekonomické ukazatele
Inflace spotřebitelských cen (CPI)

Cenová inflace vyskočila na hodnotu 4,2 % meziročně. To je silně varovné znamení: naposledy jsme
podobné hodnoty vídali během let 2007-2008. Zvýšená cenová inflace je pochopitelně důsledkem
inflace peněžní, která dosahuje již zhruba rok dvojciferných hodnot.
Výnos desetiletého federálního dluhopisu

Zvýšená cenová inflace budí do jisté míry nepokoj na trhu dluhopisů. Formulace „do jisté míry“
znamená, že nejde zatím o paniku. Ta by znamenala výprodej na trhu dluhopisů, ale i akcií. K tomu
doposud nedošlo, časem však může dojít, pokud inflační tlaky nepoleví.

Stejný graf, delší časové období. Z tohoto pohledu je poslední vzestup dlouhodobých úrokových
sazeb pouhým krátkodobým výkyvem. Bude se opakovat nárůst inflace a sazeb z období
1965-1981? Spíše ne, protože něco takového by dnes prakticky zruinovalo federální rozpočet (a
nikoli pouze ten). Federální rezervní systém se jistě nepohrne do rychlého a razantního zvyšování
sazeb.

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 výnos fondu
2021

2020

2019

2018

2017

Leden

+1,89

-0,01

+1,925 +1,673 +0,061

Únor

+0,20

-3,62

+0,874 -0,882

+4,878

Březen

+0,22

-5,74

+0,692 -3,312

-0,142

Duben

+0,34

+7,51

+1,557 +1,366 +0,092

Květen

+2,25

-2,25

+1,107 +0,074

Červen

+1,30

+0,8

+0,500 +0,139

Červenec

+2,67

+0,80 +1,600 +0,714

Srpen

+3,67

-0,28

Září

-1,57

+0,54 +0,330 +0,876

Říjen

-1,54

+0,09

Listopad

+4,68

+0,76 +0,084 +1,048

Prosinec

+1,84

+0,62

Za rok
Od založení
v září 2016

+2,66%

+1,345

-3,418

-0,660

-0,132

+0,979

+0,504

+11,24% +6,24%-0,441%+9,372%

+34,75%

Chci investovat

Zakladatelé
Pavel Kohout
Autor klíčového algoritmu pro řízení fondu Quant. V oblasti financí pracuje od roku 1991, kdy začal vyvíjet
simulační́ program pro trénink obchodování na burze. Pro společnost PPF napsal optimalizační program pro
druhou vlnu kuponové privatizace. Působil jako poradce českých ministrů financí a v letech 2009 až 2011 byl
členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV). Napsal několik knih o investování. Je autorem řady knih o
financích a investování, zejména sedmkrát vydané Investiční strategie pro třetí tisíciletí, knih Vitamíny pro
ekonomický růst a Finance po krizi, nebo Investice Nová Strategie.

Aleš Michl
Mezi lety 2006 a 2015 pracoval jako investiční stratég Raiffeisenbank. V investiční společnosti této banky se
spolupodílel na správě̌ aktiv v hodnotě 12 miliard korun. Působil rovněž jako externí poradce ministra financí.
Třikrát po sobě získal ocenění Hospodářských novin pro analytika/ekonoma roku. 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.

KONTAKTUJTE NÁS
lukas.foral@fondquant.cz
Lukáš Foral – Předseda dozorčí rady

ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s., podfond QUANT, IČ: 051 88 521, Budova Amazon Court,
Karolinská 4, Praha 8, Česká republika.

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 info@fondquant.cz

