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Kurz podílového listu k 30.11.2017

Hodnota

2.2088 Kč

za poslední měsíc

-1,93%

od počátku roku

24,33%

za posledních 12 měsíců

23,76%

za poslední 3 roky

31.65%

za posledních 5 let

73,09%

od založení fondu (2001)
Celkový majetek podílníků
Přírůstek majetku od počátku roku

140,43%
1 691 034 628 Kč
362 127 728 Kč

Vážení podílníci,

úvodem si dovolujeme Vás seznámit s vývojem cen akcií v portfoliu fondu PROSPERITA-OPF globální:

Růst

Hodnota

ceny

podílu

v 2017

v OPF

Alibaba Group

102.00%

10,03%

Micron

93.00%

18,79%

SINA

61.00%

2,86%

Applied Materials

64.00%

7,72%

Adobe Systems

76.00%

0.58%

ON Semiconductor

57.00%

4,14%

Facebook

54.00%

18.26%

Skyworks Solution

42.00%

1,40%

Apple

48.00%

1.09%

BAIDU

45.00%

2,28%

NetEase.com

53.00%

11,08%

Priceline Group

19.00%

1.22%

Alphabet

31.00%

2.64%

Celgene
Průměr 14 spol. držených fondem

-13.00%

0,64%

Společnost

PROSPERITA OPF globální

52,29%

Průměr 280 globálních společností

21.00%

Index S&P 500

18,23%

Vývoj kurzu USD/CZK

-16,07%
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V průběhu tohoto měsíce došlo u řady doposud vysoce růstových akcií k několika procentnímu poklesu cen. Tento pokles postihl
i náš fond PROSPERITA – OPF globální. V reakci na pokles byly přezkoumány výsledky hospodaření těchto společností, které
jsou stanoveny nezávislými analytiky podle agentury Thomson Reuters. Výhledy zůstávají nezměněny a predikují pro
společnosti v portfoliu fondu další růst zisků a tržeb.
Aktuální pokles cen akcií nám znovu připomněl, že akcie mohou nejen růst, ale i klesat!
V portfoliu fondu PROSPERITA – OPF globální nadále držíme akcie společností, které podle nás vedou nejlepší manažeři,
kterým věříme, že své společnosti úspěšně vyvedou i z případné krize, tak jak tomu bylo v roce 2009.

Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a společný úspěšný start do roku 2018.
Analytický tým PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Proč nevybírat z dobrých ty nejlepší? Investujte spolu s“ PROSPERITOU“ ke společné „PROSPERITĚ“!!
Nadále platí i to, že si společnost neúčtuje žádné vstupní ani výstupní poplatky.

Investiční cíl:

Hodnotu našeho vnitřního investičního cíle nezveřejňujeme. Spodní hodnota tohoto cíle však činí 10% za rok.

Pokud máte nějaký 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:
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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

1,706 mld. Kč, z toho 307 mil. Kč tuzemské akcie a 1,412 mld. Kč zahraniční akcie

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže společnost zaručit dosažení stanoveného cíle.
Společnost tak upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota
investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.
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