
 

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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Zářijový více než 5% propad na amerických 
akciích byl vystřídán dynamickým růstem. 
Nejsledovanější zámořský index S&P 500 za 
říjen připsal 6,6 %. 
Důvodem dobré nálady na trzích je prozatím optimisticky se 
vyvíjející výsledková sezóna za třetí kvartál, v jejímž rámci firmy 
z více než 80 % případů překonávají odhady analytiků. Ke konci 
října reportovalo přibližně 55 % firem z S&P 500, jejich zisky 
rostou velmi slušným 36% meziročním tempem.  

Zajímavý růst zaznamenal i fond Smart Stocks, který 
meziměsíčně připsal více než 2,5 %. Kurz tak dosáhl hodnoty 
1,091 CZK. Slabší vývoj oproti globálním akciím byl dán 
defenzivnějším nastavením fondu. Konkrétně výraznějším 
podílem hotovosti a investicemi typu private equity, které nejsou 
bezprostředně navázány na burzovní vývoj. Zato však generují 
pravidelné stabilní zhodnocení. 

Od začátku letošního roku dosáhl Smart Stocks velmi dobré 
výkonnosti 9,1 %, což po přepočtení na roční bázi značí 
zhodnocení o 10,9 % p.a. Naši investoři tak dosahují zajímavého 
reálného výnosu. A to i v kontextu současné přibližně 5% inflace, 
proti které dokáže majetek ochránit jen menší množství 
investičních příležitostí. 

Středobodem investičních debat je v poslední době právě 
inflace, která bude v příštích měsících nabírat na síle. Ceny tlačí 
výše zejména výrazný nárůst komodit v čele s energiemi, když 
se elektřina a plyn obchodují za násobně vyšší ceny oproti situaci 
na začátku roku. Výrazně zdražují i pohonné hmoty. To vše se 
v příštích měsících bude propisovat do spotřebitelských cen, 
které koncem roku v ČR pravděpodobně porostou 6-7% 
tempem! Jedinou cestou, jak chránit prostředky před 
znehodnocením, je investovat.  

Na rozdíl od většiny ostatních fondů Smart Stocks slepě 
neinvestuje do akcií bez ohledu na aktuální situaci. V současné 
době vnímáme zvýšené riziko krátkodobého poklesu na trzích. 
Z toho důvodu fond drží více než polovinu majetku v hotovosti, 
kterou je ve vhodnou chvíli připraven za atraktivních podmínek 
investovat. Chráníme tak majetek našich klientů před zbytečnou 
kolísavostí, když se snažíme dosáhnout zajímavého výnosu za 
co nejnižší míry podstupovaného rizika.  

Případné poklesy na trzích by však měly být pouze dočasného 
charakteru, a to z důvodu vysokého objemu peněžní zásoby, 
nadále uvolněné měnové politiky a přetrvávajících inflačních 
tlaků. Vydáváme se tak cestou aktivní správy portfolia, v jejímž 
rámci máme majetek ve fondu plně pod kontrolou. Aktuálně 
držíme robustní portfolio připravené dlouhodobě generovat 
zajímavé zhodnocení, a to zejména prostřednictvím investic do 
pečlivě vybraných akcií a private equity příležitostí.

Cílové rozložení portfolia Smart Stocks

Akcie USA Akcie Evropa

Akcie ČR Private equity, komodity
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Kurz fondu Smart Stocks

Aktuální rozložení portfolia Smart Stocks

Akcie Private equity Hotovost
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