
Disclaimer: Společnost Investhy Wealth Managemant, 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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Září přineslo na finanční trhy další vlnu 
výprodejů, když se poklesům neubránily 
akcie, dluhopisy ani drahé kovy. Spouštěčem 
špatné nálady byly zejména centrální banky, 
které pokračují ve své silně restriktivní 
politice. Jsme svědky výrazného růstu 
úrokových sazeb, což vede k poklesu valuací. 
Pozitivní však je, že očekávané budoucí 
výnosy z investic výrazně rostou. 

Poklesu neunikl ani fond SmartStocks, který v průběhu 
září odepsal 4,8 %, aktuální kurz činí 1,0128 CZK. To je 
v kontextu propadu akciového indexu S&P 500 o 6,8 % 
za stejné období poměrně slušný výsledek. Zajímavé je i 
srovnání výkonnosti amerických akcií a našeho fondu od 
začátku letošního roku. 

Zatímco od ledna propadl S&P 500 o více než 23 %, 
SmartStocks ztratil „pouze“ necelých 5 %. Právě zde 
můžeme pozorovat hlavní přínos aktivní správy portfolia, 
která dokáže zajistit nadvýkonnost oproti akciovému 
trhu a zároveň chránit majetek před razantními poklesy.  

Akciové trhy za sebou mají složité období, když 
výprodeje eskaloval růst úrokových sazeb ve Spojených 
státech. K tomu se přidala rétorika Fedu naznačující 
ochotu navyšovat základní sazbu až k hladině 4,5 % ke 
konci letošního roku. V tomto novém prostředí tak 
dochází k přecenění všech aktiv níže.  

Investoři zkrátka v kontextu vysoké inflace a úrokových 
sazeb požadují vyšší zhodnocení, a tak jsou ochotni 
nakupovat akcie, dluhopisy a další aktiva za nižší ceny. 
Ačkoliv krátkodobě je tento proces velmi bolestivý, 
dlouhodobý investor z něj může velmi slušně těžit. 
Očekávané výnosy aktiv totiž rostou.  

Nadále tak platí, že ochranu proti inflaci na dlouhém 
horizontu dokáží přinést reálná aktiva jako akcie či 
nemovitosti. Ačkoliv se může zdát ukládání prostředků 
do nástrojů typu spořících účtů či termínovaných vkladů 
zajímavé, touto cestou investor s velkou 
pravděpodobností zaznamená dlouhodobě reálnou 
ztrátu kupní síly. Alespoň v minulosti tomu tak vždy bylo.  

 

 

 

Kurz fondu SmartStocks 

 
Rozložení fondu SmartStocks dle aktiv 

 

 
Rozložení fondu SmartStocks dle regionu 
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