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Vážení investoři,

po dramatickém posledním čtvrtletí roku 2018 vystřídala paniku
opět optimistická nálada. Ta navrátila pozitivní výkonnost většině
akciových indexů i našemu fondu.

Relativně lepší výkonnost oproti většině indexů
NEW AGE FUND zaznamenal za první čtvrtletí nárůst více než 14 %.
Výkonností jej tak předčil z hlavních amerických indexů pouze
NASDAQ 100 se svými 16,57 %. Naopak měl náš fond lepší
výkonnost nežli index S&P 500 (13,07 %) či DJIA (11,15 %).
Z evropských lze pak zmínit německý DAX (9,16 %) a celoevropský
STOXX 50 (12,93 %).

Z předpoklesového pohledu si na tom pak nejlépe stojí posledně
zmíněný STOXX 50, který si i přes propady připsal za posledních
6 měsíců 1,60 % a americký DJIA, který odepsal „pouhá“ -2,00 %.
Nejvíce ztratil index DAX (-5,88 %), NASDAQ 100 (-3,26 %)
a S&P 500 (-2,73 %). NEW AGE FUND za stejné období ztratil
-2,15 %.

Děkujeme za důvěru.
S pozdravem

František Bostl
Předseda správní rady STARTEEPO Invest

ETICKÝ INVESTIČNÍ FOND EKONOMIKY NOVÉHO VĚKU

JEDINEČNÝ FOND. ROZUMEM I DUŠÍ

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY FONDU

Připraveni na další příležitosti
Po poměrně značných nárůstech jsme zredukovali počet pozic
v portfoliu z 32 (prosinec) na 16 (březen). Zainvestovanost tak
významně poklesla, a to z 99,1 % na 29,2 %. Pozice, které jsme
odprodali částečně nebo zcela, vyčerpaly dle našeho názoru svůj
současný potenciál. V případě poklesů či fundamentálních změn
jsme tak připraveni se do daných pozic vracet.

Myslíme si, že minimální míra zainvestovanosti je v současných
podmínkách jedinou vhodnou strategií. Aktuálně jsme se tak
zaměřili na uchování letošních zisků a vyčkáváme na další tržní
vývoj. Ten by podle našeho názoru mohl již brzy přinést nové tržní
příležitosti, na které máme připraveno více než 70 % současného
majetku fondu.

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: 1 2 3 4 5 6 7

Administrátor Depozitář AuditDistributor

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.

Stěžejní zaměření je však výhradně na firmy z tzv. ekonomiky
nového věku, které navíc splňují naše přísné etické požadavky.

Období Fond

3 měsíce 14,029%

6 měsíců -2,151%

1 rok -1,981%

Od počátku roku -1,981%

Od založení -1,981%

ČOJ na IA 0,9802

VÝKONNOST A STATISTIKA ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 31.3.2019

Rok Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

2019 14,03 % - - - 14,03 %

2018 -0,16 % -0,80 % 1,14 % -14,19 % -14,04 %

Výkonnostní statistiky
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JEDINEČNÝ FOND. ROZUMEM I DUŠÍ

SLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU K 31.3.2019

█ Hotovost* 70,80%

█ Albemarle 3,30%

█ Solaredge Technologies 3,01%

█ SLM Solution Group 2,90%

█ Booking Holdings 2,32%

█ Facebook 2,22%

█ Waste Management 2,07%

█ Alphabet 2,04%

█ Itron 1,86%

█ Microsoft 1,57%

█ Avast 1,50%

█ Nvidia 1,43%

█ Lumentum Holdings 1,35%

█ Voltabox 1,15%

█ Fresenius 0,97%

█ Aumann 0,84%

█ Grubhub 0,65%

Dle jednotlivých pozic

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 4.0
(4,76%)

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
(5,08%)

DOPRAVA BUDOUCNOSTI
(6,73%)

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA
(8,68%)

RENESANCE SPOLEČNOSTI
(3,94%)

ZAINVESTOVANOST

29,20 %

Dle segmentu

Dle regionu

Dle měny

USD

EUR

CZK

21,84%

5,86%

72,30%

Dle tržní kapitalizace

16,58% 4,72% 7,90%

Large Cap Mid Cap Small Cap

18,83% 5,86%
1,50% 3,01%

USA Německo Evropa (mimo
Německo)

EMEA (mimo
Evropu)

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ HOTOVOSTI vs. VÝKONNOST PORTFOLIA (ŘÍJEN 2018 – BŘEZEN 2019)

█ označení nadřazeného segmentu

* myšleno jako hotovost, ostatní aktiva a závazky
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Měsíční výkonnost Zainvestovanost

Během poklesů jsme postupně
navýšili zainvestovanost fondu
z cca 52 % na 99 %.

S růstem jsme pak 
zainvestovanost opět 
snížili až na cca 29 %.

NEW AGE FUND investuje do jediné spolehlivé komodity na světě.
Do budoucnosti. Nejde nám jen o pouhý výnos, ale i o etický aspekt
našich investic. Ekonomika nového věku tak plně vyhovuje našim
stěžejním představám o moderní, výnosné a odpovědné investici.
Firmy, do kterých investujeme pracovně dělíme do pěti segmentů,

a to Průmyslová revoluce 4.0, Doprava budoucnosti, Udržitelný
rozvoj, Digitální ekonomika a Renesance společnosti. Zakládáme
si na maximální transparentnosti i na otevřenosti k investorům.
Proto veškeré informace o jednotlivých titulech a výstupy z našich
investičních analýz naleznete na našem webu či na vyžádání.

Q4 2018 Q1 2019 Q4 2018 – Q1 2019

Nejvýkonnější akcie portfolia
Materialise

45,14%

ISRA Vision

37,04%

Siemens Gamesa

30,18%

Nejztrátovější akcie portfolia
SLM Solutions Group

-56,95% 

Grubhub

-9,56%

SLM Solutions Group

-53,59%

Průměrná Q výkonnost akcií v portfoliu - 19,26% 16,75 % -7,69%

Výkonnost NEW AGE FUND -14,19% 14,03% -2,15%

Q4 2018 vs. Q1 2019



DISCLAIMER: Informace obsažené v tomto materiálu byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha, Ostrovní 126/30 („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.

STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
www.starteepo.com
www.newage-fund.com

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz

KONTAKT

Pod dohledem Člen skupiny


