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S radostí Vám přinášíme výsledky fondu ARISTOCRAT za měsíc leden.


Jak již mnozí víte z osobních setkání nebo z naší komunikace na sociálních sítích, byl to jeden z těch měsíců, pro 
které stojí za to být manažerem investičního fondu. Náš prediktivně-analytický model nám vybral akcie šestnácti 
společností a více než polovina z nich zaznamenala v tomto období dvojciferný procentuální nárůst. Konkrétně 
se jednalo o společnosti Applied Materials, AMD, Comcast, Cognizant Technologies, Walt Disney, Ford, General 
Electric, Micron, and U.S. Bancorp. Výsledkem byl růst celého fondu téměř o 11 %, což bylo takřka dvakrát tolik, 
než posílení indexu S&P500.


Snažíme se tento výsledek přijímat s velkou pokorou, avšak také s přesvědčením, že jsme schopni i nadále 
přinášet zhodnocení, na které budeme moci být společně hrdí.

Komentář k aktuálním výsledkům
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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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Cognizant Technlogy


General Electric
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Micron Technology
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Bankovnictví


Technologie - služby


Průmyslová výroba


Výroba automobilů


Technologie - polovodiče


Technologie - polovodiče

Přehled akcií nejčastěji zastoupených 
v portfoliu za posledních 6 měsíců

0,9437 Kč
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měsíčně


0-3 %


0 %


5 a více let


2 % p. a.


20 % ze zisku principem HWM (High-Water Mark)
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Výstupní poplatek


Doporučený investiční horizont


Správcovský poplatek
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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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