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Kurz podílového listu k 30.4.2017                 2.0077 Kč  

Hodnota 

za poslední měsíc 0.27% 

od počátku roku 13.01% 

za posledních 12 měsíců 25.21% 

za poslední 3 roky 31.30% 

od založení fondu (2001) 118.54% 

Celkový majetek podílníků   1 503 251 000 Kč  

Přírůstek majetku od počátku roku      176 345 000 Kč  

 
 
 
Vážení podílníci, 

 

strategie PROSPERITA OPF – globální vychází ze zjištění prof. J. Siegla, který prokázal, že přes řadu válek a krizí rostly po dobu 200 let 

americké akcie průměrně o 9 – 10 % ročně a z poznatků prof. Hagena, že akcie 10-ti  % nejlepších společností rostly po dobu 14 let více než o 

30% ročně. Tyto údaje potvrdil i vlastní desetiletý výzkum. 

Výsledkem tohoto výzkumu je rozsáhlý počítačový program, který dlouhodobě indexuje a vyhodnocuje více než 100 ekonomických kritérií a je 

schopen vytipovat nejvýkonnější společnosti s nejlepšími managementy, které jsou schopny 

-  zajistit dlouhodobě vyšší než průměrný růst tržeb, zisků a cash flow 

- rozvážně investovat s vysokou rentabilitou 

- shromažďovat disponibilní cash umožňující následné přesměrování prostředků ve prospěch akcionářů 

 

Investiční společnost PROSPERITA dlouhodobě eviduje a vyhodnocuje 280 významných globálních společností s celkovou hodnotou aktiv 12 

bilionů USD, ze kterých počítač vybere ty nejlepší. 

Pro Vaše vlastní posouzení uvádíme data šesti TOP společností z portfolia fondu PROSPERITA – OPF globální a porovnáme je s průměrem 

280- ti významných globálních společností 

 

Společnost 

    Očekávaný     Hodnota 

Kvalita Nárůst nárůst Růst Růst podílu 

manažerů tržeb tržeb  ceny ceny v OPF 

ROAM v 2016 v 2017 v 2016 v 2017 v % 

Alphabet 29% 19.20% 17.80% 2.00% 21.00% 6.21% 

Alibaba 12% 47.40% 54.30% 31.00% 33.00% 5.92% 

Facebook 33% 52.40% 36.90% 10.00% 31.00% 17.23% 

Micron 0% -25.00% 47.10% 55.00% 28.00% 6.89% 

NetEase 54% 63.50% 36.00% 19.00% 25.00% 16.09% 

Priceline 21% 16.20% 16.00% 15.00% 30.00% 5.14% 

280 

globálních             

společností 8.40% 0.20% 6.00% 18.90% 11.80% 
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Pozn. Odhady růstů v roce 2017 byly převzaty z veřejně dostupných zdrojů od desítek nezávislých analytiků. 

Strategie fondu vychází ze statistického zjištění, že ceny akcií nejlepších společností rostly rychleji než akcie průměrných nebo podprůměrných 

společností a nevidíme žádný signál proč tomu tak nemělo být i v budoucnosti. Nemusí to být už zítra, ale v řádu let. 

   

 

Investi ční cíl: 
 
Dlouhodobým investováním do perspektivních, podhodnocených titulů chceme dosahovat výsledku odpovídajícímu ročnímu výnosu 
ve výši 10%. 
 

  

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 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 1,503 mld. Kč, z toho 302 mil. Kč tuzemské akcie a 1,184 mld. Kč zahraniční akcie  

 
 
 
 
Analytický tým PROSPERITA investiční společnost, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


