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Akciové trhy v prosinci ovlivnila korekce a po růstu z předcházejících dvou měsíců jsme tentokrát zaznamenali 
pokles. Ochlazení nálady investorů přišlo poté, co byla zveřejněna data o inflaci, kterou se nejen ve Spojených 
státech stále nedaří dostat zcela pod kontrolu. V reakci na tato data pak americká centrální banka na svém 
pravidelném zasedání zvedla úrokovou sazbu o dalšího 0,5 procentního bodu. 


V duchu zvyšování úrokových sazeb se nesl celý rok 2022, který byl pro akciové investory nejhorším od krachu 
Lehman Brothers v roce 2008. Logicky byl proto loňský rok složitým i pro náš fond. Jsme však velmi rádi za to, 
že i v takto komplikovaném prostředí náš matematický model obstál. Jen díky němu jsme totiž loni trh porazili 
a pokles fondu byl menší než pokles amerických akciových indexů. I v prosinci nám totiž náš model dokázal 
najít tituly, které rostly. Největších zisků jsme dosáhli na akciích energetických distribučních společností 
Southern Co. a Excelon Corp. S odstupem pak následovaly herní společnost Activision Blizzard, výrobce těžké 
techniky Caterpillar a telekomunikační společnost Verizon. Velmi se naopak nedařilo akciím automobilky Ford, 
farmaceutické společnosti Bristol-Myers Squibb, bance Bank of America nebo výrobci polovodičů firmě Micron 
a hardwarové Hewlett Packard.


V součtu tak fond zaznamenal ztrátu, která v prosinci v zásadě kopírovala vývoj celého trhu. Jak je již uvedeno 
výše, za celý kalendářní rok byl náš model lepší než vývoj celého trhu. Budeme jej dále rozvíjet a vylepšovat, 
abychom Vám i nadále mohli přinášet zhodnocení přesahující běžný tržní index.

Komentář k aktuálním výsledkům

Prosinec 2022
Měsíční zpráva



Investiční fond ARISTOCRAT používá vlastní 
analytický nástroj, kombinující prvky 
fundamentální, technické, psychologické a 
behaviorální analýzy. 


Cílem je určit, do kterých akcií proudí finanční 
toky (investoři je nakupují v očekávání dalšího 
růstu) a ze kterých akcií naopak investoři 
peníze stahují v očekávání poklesu ceny. 


Takto sledujeme 150 akcií, které jsou součástí 
indexu S&P 500. Z nich pro každý kalendářní 
měsíc vybíráme v průměru patnáct různých 
titulů, kterým pak v portfoliu přiřadíme stejnou 
váhu. Takto sestavené portfolio ve 
střednědobém horizontu dokáže překonat 
vývoj indexu S&P 500.
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Cílem investičního fondu ARISTOCRAT je překonávat ve 
střednědobém horizontu alespoň jeden z hlavních amerických 
indexů, tedy S&P 500 nebo Dow Jones.


Pro dosažení tohoto cíle používá vlastní analytický nástroj 
kombinující přístupy fundamentální, technické a behaviorální 
analýzy, které považuje za rovnocenné, přičemž používá vlastní 
matematické modely monitorující změny chování na akciovém trhu.


Fond investuje výhradně na vyspělých kapitálových trzích v Evropě a 
USA. Investice v cizích měnách zajišťuje proti pohybu dané měny vůči 
české koruně.
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