WEALTH
MANAGEMENT

Finanční skupina
stojící na pevných
základech
Investhy, a. s. je česká finanční skupina stojící
na pevných nemovitostních základech. Zároveň se
zaměřuje na investování na vyspělých kapitálových
trzích. Zatímco prostřednictvím rozsáhlé divize
Wealth Management spravuje investiční portfolia
pro afluentní klientelu, realitní divize cílí
na financování nemovitostního developmentu,
především v lokalitách Prahy a Ostravy.

Klientům aktivně spravujeme
náš akciový fond SmartStocks,
se kterým obchodujeme především
na kapitálových trzích v USA.
Cestou pro náročné je náš Privátní
fond, který si zakládá na ryze
individuálním přístupu a je určen
jak pro jednotlivce, tak i pro správu
rodinného majetku. Peníze našich
investorů také zhodnocujeme
v rámci dluhopisového programu,
kde investované prostředky
aktivně využíváme pro realizaci
kvalitních developerských projektů
a investičních příležitostí.

Patrik Gančarčík, MBA
CEO & Founder Investhy

Milan Ondračka
CBO & Partner

Ing. Dominik Guzdek, MBA
Investment Manager

O nás

Wealth Management
Dopřejte si pocit
výjimečnosti a vysokého
standardu. Finanční trhy
jsou místem, kde se vyplatí
mít kvalitní zázemí a vztahy,
na které se můžete obrátit.
V případě velkého objemu
kapitálu to platí obzvlášť.

Vaše investice budou pod kvalitní
správou, která se opírá o tým
zkušených analytických profesionálů
a finančních specialistů. Ti vám
budou stále na blízku a v případě
potřeby můžou cokoliv změnit
a inovovat k vaši spokojenosti.
Management společnosti
vyhodnocuje a dbá na správně
zvolené strategie a přístup
na nejvyšší možné úrovni.

Investice

Přímočaré principy
našeho úspěchu

Empatie

Postaveno na lidech, kteří rozumí
vašim potřebám a požadavkům.
V rámci Wealth Management
získáte nadstandardní péči a pocit
výjimečnosti. Správa vašich financí
bude řešena vždy individuálně
a ve spolupráci s vašim
investičním týmem.

Výsledky

Finanční výsledky vašeho
investování bude mít pod kontrolou
náš analytický tým s letitými
zkušenostmi, společně s dalšími
investičními specialisty v rámci
veškerých projektů, do kterých
se rozhodnete společně vstoupit.
Cílené výsledky zaměřujeme
na hodnotové investování.

Plánování

Vaše investice budou mít vždy
jasně stanovený plán, který bude
zvolen po profesionální analýze
a bude čekat na váš souhlas.
Následná správa aktiv je vždy
pečlivě kontrolována a průběžně
vyhodnocována našimi obchodními
analytiky a managementem
konkrétní divize.
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+
+ Aktivní správa fondu
+ Tým zkušených analytiků
+ Výběr strategie a plánování
+ Individuální konzultace
+ Ochrana majetku před inflací
+ Měsíční reporty investorům
+ Rychlá likvidita

Fond
SmartStocks
+9,9% zhodnocení fondu
na trzích za rok 2021

Akciový fond pod aktivní správou,
pečující o majetek jednotlivců
a institucionálních investorů,
ale také i o vlastní kapitál.
Společně s akciovými tituly
investujeme do ETF a využíváme
tuzemské příležitosti typu Private
Equity. Investiční filozofií je
vytvoření vždy takové skladby
portfolia, aby odolávalo tržním
výkyvům a dosahovalo stabilního
růstu se zacílením +10 % p. a.
Fond SmartStocks

Postup výběru akcií při sestavování
portfolia fondu SmartStocks
1. Sledování světového dění a žádaných sektorů
2. Vyhledání potenciálních firem do portfolia
3. Fundamentální a technická analýza
4. Vyhodnocení analýz a výběr titulů
5. Stanovení velikosti podílu akciového titulu v portfoliu
6. Nákup akciového titulu

Portfolio fondu SmartStocks
je složeno především z velkých
a stabilních společností. V našem
hledáčku jsou podniky s trvale
udržitelnou konkurenční výhodou
či akcie firem, které se z rozličných
důvodů dostaly na atraktivní úrovně
vzhledem ke své fundamentální
hodnotě.

Srovnání výkonnosti indexu S&P 500
a fondu SmartStocks v průběhu roku 2022
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Investiční strategie spočívá
v aktivní správě alternativního
fondu, která s sebou nese
řadu výhod.

+ Flexibilnější reakce na trh
+ Větší variabilita portfolia
+ Možnost držet 100 % v hotovosti
+ Minimalizace ztrát

Složení fondu SmartStocks se flexibilně mění podle
aktuální situace na finančních trzích. Zároveň se snažíme
snížit četnost obchodování na minimum, abychom drželi
náklady na uzdě.
Název fondu

SmartStocks

Správce fondu

Investhy Wealth Management, a. s.

Typ fondu

Alternativní / dle §15 ZISIF

Převažující typ aktiv

Globální akcie

Měnové zajištění

Aktivně řízeno

Minimální investice

500 000 Kč

Doporučený investiční horizont

3 roky a déle

Možnost vstupu do fondu

Kdykoliv

Výstup z fondu

Kdykoliv

Poplatek za správu

1%

Výkonnostní poplatek

30 % (high water mark)

Cílený výnos

+10 % p.a.

Poplatky
Klademe důraz zejména na motivační systém odměňování správce formou výkonnostních poplatků. Správce
i investor jsou orientováni stejným směrem, a to na zhodnocování. Účtujeme fixní 1 % manažerský poplatek
v kombinaci s 30 % výkonnostním poplatkem. Výkonnostní poplatek si správce účtuje jen v případě,
že portfolio dosahuje plusových hodnot zhodnocení.

Fond SmartStocks

Nejvyšší úroveň
Naše divize Wealth management má za úkol pracovat
s penězi našich klientů na nejvyšší možné úrovni.
Důvodem této strategie je uvědomění vaší projevené
důvěry vůči nám.
S vašimi penězi zacházíme
vždy svědomitě a co nejvíce
optimalizujeme poměr výkon/riziko
investic. Díky našemu analytickému
týmu dokážeme provádět
fundamentální a technické analýzy
a vybírat pro vaše zhodnocení ty
nejlepší možné tituly na kapitálových
trzích nebo v rámci private equity.
Letité zkušenosti našich investičních
analytiků stoupají ke dvojciferným
hodnotám a neustále pracují
na svém vzdělání a inovování
analytických postupů a metod.
Záleží nám na budování důvěrného
partnerství a naší vizí je správa
financí na celý život v úzkém okruhu
investorů. Preciznost, svědomitost
a důvěra jsou naše kréda, které jsou
nezbytnou součástí naší spolupráce
na společných projektech
a investicích.

Patrik Gančarčík, MBA
CEO & Founder Investhy

Dáváme si záležet
S výběrem akcií či ETF si dáváme opravdu záležet.
Chceme mít v portfoliu jen akciové tituly, o kterých
budeme přesvědčeni, že společnosti mají potenciál
růstu v dlouhém období a budou stabilní.
Další důležitý faktor, na kterém si
zakládáme je co největší odolávání
v nenadálých světových situacích,
ať už se jedná o ekonomickou krizi,
válku nebo zvýšenou poptávku
po nedostatkovém zboží. Nutností
ve tvorbě portfolia je dostatečná
diverzifikace. Proto s našim
analytickým týmem vybíráme
akciových titulů více, abychom
rozložili riziko. Po vyhledání sektoru
s vysokým potenciálem růstu
provádíme fundamentální analýzu,
ve které se zaobíráme kompletním
prověřením firmy a analyzujeme
vnitřní hodnotu akcie. Pokud
nalezneme podhodnocenou akcii,
která má v budoucnu prostor pro
dobré zhodnocení, stanovíme,
jak velký podíl v portfoliu si tato
akcie zaslouží a poté ji nakoupíme.
Následně vždy pravidelně fond
oceňujeme a investory průběžně
informujeme o aktuálním stavu
fondu SmartStocks a individuálně
s nimi konzultujeme další možné
příležitosti.

Ing. Dominik Guzdek, MBA
Investment Manager

Strategie

+
+ Aktivní správa privátního fondu
+ Individuální portfolio
+ Přiřazení konkrétního týmu
+ Výběr strategie a plánování
+ Možnost Private Equity
+ Průběžné reporty
+ Individuální konzultace portfolia
+ Individuální konzultace příležitostí
+ Možnost rychlé likvidity
+ Pozvánky na Investhy akce

Privátní
fond

Cesta pro náročné. Privátní fond
si zakládá na ryze individuálním
přístupu, ať už pro jednotlivce
nebo pro správu rodinného
majetku. Možnost využití je
také pro jakékoliv sportovce,
kteří hledají kvalitní zázemí pro
své finance. Spolupráce začíná
analýzou dané situace a společným
plánováním a stanovením cílů
našeho partnera. Poté tvoříme
portfolio na míru.
Privátní fond

Možnost využití investic i do Private Equity
dle našeho doporučení nebo požadavků partnera.
Každý klient privátního fondu má k dispozici
svého osobního analytika a celý jeho tým.
Název fondu

Privátní fond

Správce fondu

Investhy Wealth Management , a. s.

Typ fondu

Svěřenský fond nebo Alternativní dle § 15 ZISIF

Minimální investice

400 000 EUR

Likvidita

Kdykoliv

Poplatky za správu

Individuální domluva

Disclaimer
Sdělení není návrhem Investhy, a.s. (dále též
„Společnost“) k uzavření smlouvy. S investičními
nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty
investované částky, případně výnosů z ní,
a není zaručena návratnost původně investované
částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti
v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem
budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot
výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované
Společností dle platného ceníku a případné
zdanění, které závisí na osobních poměrech

investora a může se měnit. Společnost upozorňuje
investory s jinou domácí měnou, než je měna
u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost
může v důsledku kolísání devizových kurzů
stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační
charakter, nenahrazuje prospekt k investici.
Společnost upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl
zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo
cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu
uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se

investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má
společnost nebo jiný subjekt ze skupiny Investhy,
který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své
vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou
účast na těchto subjektech nebo provádí operace
s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů.
Společnost může tedy mít zájem podpořit prodej
tohoto investičního nástroje namísto obdobných
produktů vytvořených třetími osobami. Společnosti
Investhy, a.s., a Investhy Wealth Management, a.s.
nepodléhá dohledu České národní banky.

www.investhy.cz
©2022 Investhy, a.s.

08/22

