
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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V průběhu listopadu si finanční trhy prošly 
vzpruhou, když se dařilo jak akciím, tak i 
dluhopisům. Důvodem byl především pokles 
tržních výnosů vyvolaný očekáváním 
investorů na blížící se konec navyšování 
úrokových sazeb. Současně jsme byli svědky 
výrazného oslabení dolaru. Inflační tlaky totiž 
aktuálně podle všeho vrcholí a investoři se tak 
vrací zpět na trhy.  

Ačkoliv akciové trhy zaznamenaly v uplynulém měsíci 
růsty, fondu SmartStocks se nedařilo, když odepsal 
3,4 % na aktuální hodnotu 1,07178 CZK. Důvodem 
tohoto vývoje je především oslabení dolaru, který vůči 
koruně od začátku listopadu ztratil více než 6 %. Protože 
je významná část našeho portfolia v USD, má tento vývoj 
na výkonnost fondu pochopitelně nepříznivý vliv. 

Pokud se však na výkonnost podíváme z delší 
perspektivy, od začátku roku SmartStocks zhodnotil o 
bezmála jedno procento. Index S&P 500 přitom propadl 
o více než 15 %. Relativně vůči celému akciovému trhu 
Spojených států tak nadále dosahujeme významnou 
nadvýkonnost, a to zároveň při nižší kolísavosti v čase. 

Hlavním tématem na trzích zůstává vývoj inflace a 
související politika centrálních bank. Poslední čísla 
hovoří o tom, že cenové tlaky začínají polevovat. 
Současně bychom se měli blížit situaci, kdy úrokové 
sazby v USA přestanou růst. K tomu by mělo dojít 
v březnu, kdy bude podle našeho výhledu základní 
sazba Fedu dosahovat hladiny 5 %.  

Vrchol inflace i úrokových sazeb na dohled by měl být 
pro vývoj akciového trhu pozitivní. Zejména v kontextu 
silného trhu práce v USA a solidní ziskovosti firem. 
Vysokou odolnost amerických spotřebitelů potvrdily i 
rekordní on-line prodeje v průběhu Black Friday.  

V rámci portfolia fondu jsme přistoupili k prodeji pozice 
ve společnosti Chevron, uvolněné prostředky jsme poté 
využili na opětovný nákup Applu. Více konkrétních 
informací o našem portfoliu a využitých investičních 
myšlenkách se dočtete na následující straně. 

 

 

Výkonnost fondu SmartStocks od založení 

 
Rozložení fondu SmartStocks dle aktiv 

 

Rozložení fondu SmartStocks dle regionu 
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