
 

Disclaimer: Společnost PP Financial wealth management a.s. spravuje privátní alternativní fond SMART STOCKS a je zapsána v seznamu osob provádějících 

správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. 

Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými 

investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako 

nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně ke edukativním účelům a neslouží coby konkrétní 

investiční či obchodní doporučení. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností 

každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Více informací naleznete na webové prezentaci fondu: www.fondsmartstocks.cz 
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Hodnota jednotky fondu dosáhla ke konci června 

1,05995 CZK, což značí nárůst fondu od jeho spuštění 

v závěru loňského roku o 6 %. Fond tak úspěšně oslavil první 

pololetí svého aktivního působení na trhu.  

Smart Stocks prozatím překonává svůj cíl ležící na úrovni 

zhodnocení 10 % ročně čistého pro klienty. Pokud se bude 

výkonnost vyvíjet současným tempem, tak za celý letošní rok 

by měl fond přinést investorům velmi atraktivní 12% 

zhodnocení. To je výkonnost ležící výrazně nad 

dlouhodobými průměry akciového trhu i naprosté většiny 

ostatních konkurenčních fondů.  

Zejména v dnešní době poměrně vysokých cen na akciových 

trzích vstupuje do popředí aktivní správa spočívající ve 

výběru konkrétních akcií. Portfolio řízené zkušenými 

manažery totiž dokáže dosahovat nadprůměrné výkonnosti 

než celý trh, a to za nižšího rizika. To je patrné i na vývoji 

našeho fondu, který se vyznačuje solidním výnosem, nízkou 

kolísavostí a jen omezeným potenciálem poklesu. 

V současné chvíli vnímáme místy až nezdravě euforickou 

náladu na trzích, s čímž je spojeno významnější riziko 

korekce. Z toho důvodu fond aktuálně drží jen menší objem 

akciových pozic a většina majetku zůstává v hotovosti. 

Jsme přesvědčeni o tom, že v průběhu letošního roku na trh 

dorazí výraznější korekce, která nabídne zajímavou příležitost 

vstoupit do vybraných akcií za velmi atraktivní ceny. Právě 

v takových chvílích se naplno projeví výhoda aktivní investiční 

strategie. Možnost se výrazněji stáhnout do hotovosti a 

následně nakupovat za výprodejové ceny vnímáme jako 

jednu z hlavních předností fondu Smart Stocks.  

Naprostá většina konkurenčních fondů si tento přístup 

nemůže dovolit a zůstává dlouhodobě z velké části 

zainvestovaná. Takové fondy přitom nemají šanci ochránit 

majetek investorů před hlubokými propady. Právě díky 

uvolněné investiční strategii má náš fond potenciál na 

dlouhodobém horizontu překonávat většinu konkurenčních 

produktů za podprůměrné míry rizika.  

Aktuálně držíme v menším objemu pouze akcie Plug Power, 

jedná se o spekulativnější sázku na firmu zabývající se 

vodíkovými palivovými články. Současně analyzujeme celou 

řadu společností, které by mohly být zařazeny do portfolia 

fondu. Pravidlo, že trpělivost přináší růže, platí v investování 

dvojnásob, zejména na dnešním napjatém trhu.  

Investoři zvažující svěřit prostředky do fondu by však 

rozhodně neměli vyčkávat, zejména v kontextu možnosti 

vyšší inflace v budoucnu hrozí postupná eroze kupní síly. 

Vždyť inflace v USA aktuálně osciluje kolem 5 %, v ČR pak 

dosahuje přibližně 3 %. Investování se tak v případě 

prostředků odkládaných na delší dobu stává nutností, nejlépe 

v rámci spolupráce s ostřílenými burzovními matadory.    

Cílové rozložení portfolia Smart Stocks

Akcie USA Akcie Evropa

Akcie ČR Private equity, komodity
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