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Kurz podílového listu k 31.3.2018 2.1708 Kč 

Hodnota 

za poslední měsíc -2,90 % 

od počátku roku 0,25 % 

za posledních 12 měsíců 8,42 % 

za poslední 3 roky 11,33 % 

za posledních 5 let 66,14 % 

od založení fondu (2001) 136,29 % 

Celkový majetek podílníků   1 695 516 233,96 Kč  

Přírůstek majetku od počátku roku         26 951 661,00 Kč  

 
 
 
Vážení podílníci,  

ani my nejsme spokojeni s letošními výsledky. V současné době však přetrvává na globálních trzích napětí, obavy z důsledků možné obchodní 

války mezi USA a Čínou a z požadavků prezidenta Trumpa. 

Této války se však technologické společnosti v portfoliu PROSPERITY zatím neúčastní, protože se nejedná o společnosti založené na exportu 

své produkce, tj. jejich ziskovost by neměla být narušena. To se však nemusí týkat cen akcií, které mohou i výrazněji kolísat.  

Fond PROSPERITA - OPF globální investuje podle prog ramu ROAM (Return On Management) identifikující pod hodnocené 

spole čnosti s nejlepšími fundamenty, rentabilitou, r ůstem a nejlepšími managementy spl ňující nejnáro čnější kritéria:  

  

        

  Růst Růst Hodnota 

  ceny  ceny  podílu 
Společnost v 2017 v 2018 v OPF 

Alibaba Group 96.00% 3,00% 19,64% 

Micron 88.00% 22.00% 18,43% 

SINA 65.00% -1,00% 6,02% 

Applied Materials 58.00%   3.00% 8,33% 

Adobe Systems 70.00% 21,00% 0.79% 

ON Semiconductor 64.00% 12,00% 1,85% 

Facebook 53.00% -12,00% 18.42% 

Skyworks Solution 28.00% 2,00% 0,61% 

Apple 46.00% -2,00% 1.53% 

BAIDU 42.00% -6,00% 6,36% 

NetEasy 60.00% -20,00% 3,31% 

Priceline Group 19.00% 10.00% 0.51% 

Alphabet 33.00% -4,00% 2.65% 

Index S&P 500 19.42% -2,23% 

 Vývoj kurzu USD/CZK -16.96% -3,03% 

   (data k 3.4.2018) 

Zpracoval:  Analytický tým PROSPERITA IS 
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Pokud máte n ějaký dotaz? 

 

- pokud budete potřebovat podrobnější informace, 

- pokud budete chtít vědět aktuální vývoj hodnoty Vašich podílových listů, 

- pokud budete potřebovat pomoct s nákupem či prodejem podílových listů, 

rádi Vám vyhovíme, můžete nás kontaktovat: 

tel.:   +420 596 112 637 Ing. Adéla Bínová 

email:   info@prosperita.com 

web:   www.prosperita.com 

 
 
Základní informace: 
 
Název fondu   PROSPERITA – otevřený podílový fond globální 

Správce fondu  PROSPERITA investiční společnost, a.s. 

Depozitář  ČSOB, a.s. 

Audit   AUDIT PROFESIONAL, a.s. 

Zaměření   fond balancovaný globální, investuje jen do aktiv veřejně obchodovaných v zemích OECD 

Dohled   fond je přísně regulován podle evropských předpisů, je dozorován ČNB 

Měna   Kč 

Ocenění   týdenní 

Investiční horizont 3 až 5 let 

Velikost majetku fondu celkem 1,695 mld. Kč, z toho: 1,499 mld. Kč zahraniční akcie  

203,9 mil. Kč tuzemské akcie  

 
 
 
 
 
 
 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
Vzhledem k možným nep ředvídatelným výkyv ům na finan čních trzích nem ůže spole čnost zaru čit dosažení stanoveného cíle. 
Společnost tak upozor ňuje investory, že p ředchozí výkonnost Fondu nezaru čuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota 
investice a p říjem z ní m ůže stoupat i klesat a není zaru čena plná návratnost p ůvodn ě investované částky. 


