
 

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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Vývoj na trzích byl v průběhu listopadu 
poměrně poklidný, investory však z dobrého 
rozpoložení koncem měsíce vykolejil zhoršující 
se vývoj okolo pandemie včetně zpráv o nové 
mutaci omikron. K tomu se přidaly obavy 
z rychlejšího utahování měnové politiky Fedu 
z důvodu nadále rostoucích inflačních 
tendencí. 

Index S&P 500 v posledních listopadových dnech odepsal 
veškeré své dřívější zisky a zakončil měsíc o 0,8 % níže. 
Poklesem si prošel i SmartStocks, a to konkrétně o 1,6 %. Kurz 
fondu tak aktuálně činí 1,073 CZK. Tento vývoj je dán 
zastoupením čínských akcií ve fondu, které byly nadále pod 
prodejním tlakem. 

Naopak jako solidní stabilizační kotva se osvědčil vyšší podíl 
hotovosti v portfoliu, která slouží jako střelný prach do 
následujících měsíců. Na trhu je patrná nervozita, která by mohla 
vyústit v poklesy cen akcií. Již nyní se tak připravujeme na 
zajímavou nákupní příležitost na titulech, které máme aktuálně 
v hledáčku. 

Při zaměření na vývoj v rámci dlouhodobější perspektivy se 
potvrzuje správnost zvolené strategie v rámci našeho fondu. Od 
svého založení zhodnotil o 7,3 %, což značí výkonnost na úrovni 
8 % ročně. A to s výrazně nižší kolísavostí majetku v čase oproti 
hlavním akciovým indexům. Snažíme se tak dosáhnout 
zajímavého výnosu za co nejnižší míry podstupovaného rizika. 

Toho jsme schopni dosahovat díky aktivní správě portfolia, 
v jejímž rámci máme majetek ve fondu plně pod kontrolou. 
Investujeme do pečlivě vybraných akcií a private equity 
příležitostí, přičemž udržujeme dostatečnou porci hotovosti, 
která je připravena k zainvestování v případě příchodu 
atraktivních příležitostí. Akciový trh je totiž místem, kde dochází 
k přesunu peněz od netrpělivých k trpělivým. 

To však neznamená, že by v současné době nebyla vhodná 
chvíle investovat, při správně zvolené strategii je ideální čas 
téměř vždy. V kontextu současné inflace to platí dvojnásob. Růst 
cenové hladiny v rámci ČR totiž pravděpodobně brzy přesáhne 
hranici 7 %. Inflace přitom zůstane velmi vysoká i v průběhu 
celého příštího roku. To ostatně přiznává i šéf americké centrální 
banky J. Powell, který už nepovažuje současnou inflaci za 
přechodnou.  

Na následující straně naleznete tradiční přehled kompletní 
struktury portfolia SmartStocks. Na rozdíl od většiny ostatních 
správců fondů jsme k našim klientům plně transparentní a 
zveřejňujeme kompletní seznam otevřených pozic. 

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




	11-smartstocks-report-listopad-2021
	listopad 2021

