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Čtvrtletní výkonnost Celková výkonnost

ZPRÁVA O VÝKONNOSTI FONDU

DUBEN - ČERVEN 2018

Vážení investoři,

druhé čtvrtletí pro nás bylo obdobím prvních investic. Trhy byly
nyní opět plné nervozity a související volatility jsme proto využili
k otevření rovnou čtyř akciových pozic. Náš fond má za úkol
vyhledat ty nejzajímavější dlouhodobé příležitosti v sektorech
ekonomiky nového věku. Do portfolia jsme tak zařadili firmy
zabývající se průmyslovým 3D tiskem, cloudovým řešením, Smart
Grid technologiemi a autonomními systémy v zemědělské výrobě:

SLM Solution Group AG (Ticker: AM3D) - německý dodavatel
řešení pro tzv. kovový 3D tisk, který je součástí rychle rostoucího
trhu aditivní výroby. Touto metodou se vyrábějí např. brzdové
třmeny pro Bugatti Chiron, a v posledních letech se tato
technologie hojně rozšířila do většiny výrobních odvětví.

Microsoft Corp (Ticker: MSFT) – technologický konglomerát, který
patří mezi největší společnosti světa. Firmě se podařilo
proniknout na přední pozice v segmentu cloudových řešení, který
nyní činí více než 30 % tržeb společnosti. Do budoucna se chce
více zaměřit i na výzkum a vývoj umělé inteligence.

Itron Inc (Ticker: ITRI) - světový leader v inteligentních „Smart
Grid“ sítích, které umožňují chytře regulovat výrobu a spotřebu
elektrické energie v reálném čase. Itron je druhým největším
poskytovatelem této technologie na světě. Na aktuálně
nejvyspělejším trhu v USA pak drží prim s více než 50% podílem.

Deere & Co (Ticker: DE) – přední americký výrobce především
zemědělské techniky. Jedná se zároveň o globálního leadera
v oblasti autonomních řídících systémů. Na jejich vývoji
spolupracuje např. s NASA a svůj růst významně podporuje
i akvizicemi firem zaměřených na Machine Learning.

Výkonnost fondu byla za druhé čtvrtletí lehce záporná a cena
investiční akcie uzavřela 30. června na hodnotě 0,9904 CZK
(YTD -0,96 %). Portfolio fondu bylo k danému dni zainvestováno
ze 17,22 % (AM3D 3,42 %, MSFT 5,90 %, ITRI 5,39 %,
DE 2,51 %). 82,78 % portfolia bylo umístěno v hotovosti (z toho
99 % v CZK).

Během třetího čtvrtletí nás čekají pololetní výsledky námi
sledovaných firem a očekáváme další vývoj na makroekonomické
i geopolitické úrovni. Předpokládáme tak opět zvýšenou volatilitu,
která nám dovolí otevřít další akciové pozice. Jejich počet a výše
jednotlivých investic budou závislé na aktuální tržní situaci.
Zainvestovanost fondu by se pak mohla v případě příznivých
nákupních podmínek pohybovat mezi 40 až 60 %.

Název fondu: NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest

ISIN: CZ0008042959

Datum založení; zákl. měna: 24.11.2017; CZK

Vstupní poplatek: dle obchodních podmínek distributora

Manažerský poplatek: 1,80 % ročně z objemu investice

Výkonnostní poplatek: 19 % z výnosu nad 10 % ročně

Doporučený inv. horizont: 10 – 15 let

Rizikový faktor:

Q2

DISCLAIMER: Informace obsažené v tomto materiálu byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční
fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha, Rybná 14 („společnost“). Společnost podléhá
regulaci a dohledu České národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila
přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost.
Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut fondu. Je koncipován jako prvotní informace
a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené informace
neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Rozhodnutí o investici může být
učiněno pouze na základě aktuálního znění statutu fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích
výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti,
správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských
práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

Děkujeme za důvěru.

S pozdravem

František Bostl
Předseda správní rady STARTEEPO Invest
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VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ

INVESTIČNÍ CÍL A STRATEGIE FONDU

Cílem fondu je poskytnout investorům dlouhodobý poměr výnos/riziko
na úrovni akciových trhů. Výsledkem investičních činností fondu by nemělo
být pouhé kopírování výnosu určitého finančního aktiva či indexu, ale
výkonnost nezávislá na běžných investičních indikátorech jako jsou souhrnné
akciové či úrokové indexy.

Investiční strategií fondu je investovat převážně do akcií na základě
hodnotové finanční analýzy daných podniků. Jedná se o kombinaci akcií
největších a nejziskovějších blue chips společností a akcií menších podniků
small caps obchodovaných na globálních finančních trzích. Investiční
strategie tak kombinuje defenzivnější akciové investice do předních firem
se stabilním cashflow a rizikovější akciové investice do nových, dynamických
a inovativních sektorů. Fond se vyznačuje delším doporučeným investičním
horizontem v rozsahu 10-15 let, jemuž je strategie přizpůsobena. Fond
si zakládá na široké diverzifikaci aktiv napříč jednotlivými sektory i regiony.

Období Fond

3 měsíce -0,80 %

1 rok -0,96 %

Od počátku roku -0,96 %

Od založení -0,96 %

ČOJ na PL 0,9904

Objem fondového 
kapitálu

7,45 mio. CZK

Total Expense Ratio 
(TER)

-
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STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
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