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VZPOURU STROJŮ NEČEKÁM
„Algoritmy jsou budoucnost investování. Nenechají se ovlivnit emocemi. Soumrak lidských
portfolio manažerů ale
jen tak nenastane,“ říká
Patrik Weigl, předseda
dozorčí rady společnosti
Robot Asset Management SICAV, pod níž
spadá podfond Quant.

hluboká korekce přijde. Korekce ale jsou
cyklické a žádný růst netrvá do nekonečna.
Navíc v dobách vysokých valuací bývá sentiment investorů obzvláště křehký. Takže
i zpráva, která by v době nižších valuací
nemusela způsobit žádné drama, může
přinést citelnou korekci.
Abychom si ale rozuměli, nemusí se
nutně jednat o tak výraznou korekci jako
v letech 2008 nebo 2020, tedy krizový
scénář. Ke zdravým korekcím zkrátka
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Jaké trendy čekáte v segmentu algoritmického investování v nejbližších letech?

e těžké přesvědčit české investory,
aby svěřili peníze „robotovi“?

Nepřijde mi. Hodnota aktiv, která spravuje
náš fond Quant, průběžně roste. Jde o navázání důvěry, jako u všech správců kapitálu.
Naši investoři hledají konzervativní způsob
diverzifikace portfolia a jsou to kvalifikovaní – tedy poměrně zkušení – investoři. Jako
hlavní benefit algoritmického investování
vidí, že se děje bez lidských emocí.

Jak se algoritmickým fondům daří v době,
kdy akciové indexy trhají rekordy? Nemrzí
vás, že trh nezažívá víc poklesů, aby mohla vyniknout vaše investiční strategie?
Myslím, že jde o dobré období pro všechny. Algoritmické fondy můžou dosahovat
na výnosy, na které cílí. Pokud narážíte na
naši strategii, která nespekuluje a ve velmi
konzervativním duchu nevyužívá krátkých
pozic, všechno funguje, jak má. V posledních dvou letech jsme zatím při nízkém riziku měli průměrný čistý roční výnos 7,87
procenta. Při současném vysokém ocenění amerických akcií náš algoritmus vnímá
určité riziko korekce směrem dolů, proto
poměr akcií v portfoliu podvažuje.

v hotovosti na spořicích účtech nebo termínovaných vkladech. Také investoři, kteří
byli dřív zvyklí investovat do nemovitostí,
se vzhledem k jejich cenám a zdražování
hypoték poohlížejí po jiných možnostech.
A objevuje se zájem o algoritmický
fond s vyšším cíleným výnosem, tedy i vyšší, ale stále relativně únosnou mírou rizika. Na tom teď intenzivně pracujeme. Do
budoucna vidíme Quant jako platformu
algoritmického investování, kde budete
moct ve fondech kvalifikovaných investorů diverzifikovat podle svého investičního
profilu do víc produktů.

Tady si vezmu křišťálovou kouli a zkusím
zavěštit. Očekávám, že algoritmy budou
ve větší míře schopny aplikovat prvky
strojového učení, a ačkoliv jsme ještě daleko od definice umělé inteligence, posunou se dál od prostého „if – then“ a budou
efektivnější.
dochází. Pro nás se toto riziko, před kterým robot ochrání kapitál, okamžitě mění
v příležitost. Velký objem peněz, které na
trh dostává kvantitativní uvolňování centrálních bank, navíc může znamenat to,
že korekce nebude příliš hluboká a dojde
k rychlému zotavení trhů.

Jak vypadá váš typický klient? A jak velký majetek máte dnes ve správě?
Náš typický investor hledá bezpečný přístav pro část svého portfolia a vyhovuje
mu cílení na roční výnos kolem šesti procent. Důvěru nám zatím dalo přibližně 200
kvalifikovaných investorů, kterým spravujeme majetek v hodnotě zhruba 890 milionů korun. Quant je butikový fond, žádná
masová záležitost, nepochybně ale máme
ještě velký prostor k růstu.

Není čekání na pokles v době masivního
kvantitativního uvolňování čekání na Godota?

Co v praxi pro konzervativněji vedené fondy znamená vysoká inflace?

Robot Quantu nemá křišťálovou kouli
a neumí předpovědět, kdy přesně a jak

Že se ozývají investoři, individuální i institucionální, kteří už nechtějí držet rezervy
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Dočkáme se chvíle, kdy algoritmus bude
řídit většinu investičních fondů? Čeká nás
soumrak lidských portfolio manažerů?
Co šlo robotizovat, už robotizováno je. A je
třeba říct, že stále jsou a budou druhy aktiv
a odvětví, kde algoritmický přístup uplatnit nelze. Od algoritmického investování
očekávám stále větší efektivitu. Vzpouru
strojů ani soumrak lidských portfolio manažerů neočekávám.

Patrik Weigl
Po studiu managementu
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