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PROSPERITA – OPF globální
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Kurz podílového listu k 30.9.2017

2.1251 Kč

za poslední měsíc

4,08%

od počátku roku

19,62%

Hodnota za posledních 12 měsíců

19,25%

za poslední 3 roky

22,42%

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

131,32%
1 602 589 302 Kč
273 755 428 Kč

Vážení podílníci,

v úvodu naší zprávy si nejprve ukážeme, jak se prozatím vyvíjí ceny akcií z portfolia fondu PROSPERITA-OPF globální, které nám již
počátkem roku vyhledal náš počítačový program „ROAM“ (Return On Asset Management)

Růst

Hodnota

ceny

podílu

Společnost

v 2017

v OPF

Adobe Systems

46.00%

0.92%

Alibaba Group

101.00%

9.43%

Alphabet

18.00%

3.61%

Apple

38.00%

0.85%

Applied Material

46.00%

5.72%

Celgene Corporation

23.00%

1.40%

Facebook

49.00%

18.06%

Micron

58.00%

16.92%

NetEasy

26.00%

14.67%

ON Semiconductor

36.00%

4.74%

Priceline Group

26.00%

3.02%

SINA Corporation
Průměr 12 spol. držených fondem

91.00%

1.81%

PROSPERITA OPF globální
Průměr 280 globálních společností

10.40%

Index S&P 500

9.70%

Vývoj kurzu USD/CZK
1)

46.50%

-14.00%

V průběhu tohoto měsíce nás potěšilo hodnocení v odborném časopise FOND SHOP, kde jsme byli v článku „Dynamické fondy“
vyhodnoceni jako nejvýnosnější fond v periodách 1 rok (výkon 18,8%) a 5 let (výkon 54,1%), data ke srovnání jsou z 21. 8. 2016

2)

Chtěli bychom dále upozornit na studii prof. Henricha Bessembindera z Arizona State University, ve které zdokumentoval, že od
roku 1926 do roku 2016 zhruba 40 % vytvořeného bohatství na akciovém trhu vytváří pouhých 50 akciových společností.
A náš počítačový program „ROAM“ je zaměřen právě na vyhledávání takových společností.
PROSPERITA investiční společnost, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 26857791, B.Ú.: 9180503/0300, Tel.: +420 596 112 637,+420 596 539 256, email: info@prosperita.com
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2879
www.prosperita.com

3)

Domníváme se, že i Vás by mohli zajímat postřehy z knihy Aleše Michla „Inteligentní průvodce ekonomikou“. V uvedené knize
porovnává autor výnosnost různých komodit za období 1990 až 2013:
obor

hodnota v r. 1990

hodnota v r. 2013

umělecká díla

100%

91,20%

nemovitosti v USA

100%

143,16%

zlato

100%

349,00%

dluhopisy USA

100%

357,60%

akcie indexu S&P 500

100%

454,65%

akcie spol. Apple

100%

4478,11%

(Aleš Michl: „Průvodce inteligentní ekonomikou“, str. 138 -139 . Miroslav Kurka st. tuto knihu doporučuje k přečtení.)

S těmito hodnotami se ztotožňujeme, a proto investujeme především do amerických akcií. V portfoliu fondu PROSPERITA OPF
GLOBÁLNÍ je i v textu zmíněná společnost Apple.
4)

Všechny tyto poznatky jsou zahrnuty v našem počítačovém vyhledávači „ROAM“ (Return On Asset Management), který
nezávisle hodnotí data a vyhledává nejlepší společnosti s nejlepšími manažery, nejkvalitnějšími aktivy s nejvyšší produktivitou a
s nejvyšším očekávaným růstem.

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:

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

1,530 mld. Kč, z toho 294 mil. Kč tuzemské akcie a 1,234 mld. Kč zahraniční akcie

Analytický tým PROSPERITA investiční společnost, a.s.
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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