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Vážení investoři,

přinášíme Vám historicky první čtvrtletní zprávu o výkonnosti
fondu NEW AGE FUND. Úvodní upisovací období bylo úspěšně
ukončeno 15. března a fond byl tak během prvního čtvrtletí
připraven k prvním investicím.

S ohledem na zvýšená tržní rizika se však na doporučení
investičního výboru prozatím neprovedla žádná investiční
transakce. Dle názoru výboru a předně správní rady fondu
se geopolitický vývoj a obavy z makroekonomického vývoje mohli
negativně odrazit na výkonnosti akcií, které během roku 2017
zaznamenaly strmý růst, a to bez vážnější korekce. Strategie
fondu tak byla během prvního čtvrtletí více než obezřetná.

Přestože se fond nepoměřuje s žádným akciovým indexem
či jinými aktivy, a má dlouhodobý investiční horizont, pro který
není krátkodobá výkonnost směrodatná, dovolím si pro tentokrát
přiblížit situaci prvního čtvrtletí v číslech na největších globálních
akciových indexech. Americký index S&P 500 klesl za první
čtvrtletí o -1,3 %. Německý index DAX pak odepsal -6,9 %
a souhrnný evropský index smazal -4,9 %. Technologický index
Nasdaq 100 uzavřel čtvrtletí jako jeden z mála v zelených číslech
s výkonností +2,9 %, ovšem za velice dramatického vývoje.

Volatilita na trhu byla značná, kdy index Nasdaq 100 ukončil rok
2017 na 6 396 bodech a hned 26. ledna dosáhl hodnoty 7 023
bodů (YTD +9,8 %). Již 8. února se však vrátil na 6 306 bodů
(YTD -1,4 %) a umazal tak od svého nového maxima závratných
-10,2 %, a to během pouhých 8 obchodních dní. Svá maxima
překonal 12. března, kdy dosáhl hodnoty 7 131 bodů
(YTD +11,5 %), aby opět během několika dní propadl o -7,7 %
a ukončil první čtvrtletí na pouhých 6 581 bodech (+ 2,9 %). Náš
fond toto období přečkal ze 100 % v hotovosti a cena investiční
akcie uzavřela 31. března na hodnotě 0,9984 CZK (YTD -0,16 %),
tj. pouze v mírné ztrátě po započtení nákladů fondu.

Situace na akciových indexech pouze demonstruje současnou
nervozitu na trzích a s ní spojenou volatilitu, které hodlá
investiční výbor během druhého čtvrtletí využít a vstoupit
do prvních akciových pozic. Ve střednědobém horizontu si chce
investiční výbor držet hotovost zhruba ve výši 30 až 60 % NAV
fondu, a to právě pro účely nakupování titulů během nenadálých
výkyvů trhu.

Pro tyto účely bylo schváleno cílové portfolio fondu obsahující
40 akciových titulů, ze kterých bude investiční fond pečlivě
vybírat první investice pro druhé čtvrtletí. Představení našeho
cílového portfolia naleznete v příloze tohoto dokumentu.
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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
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CÍLOVÉ PORTFOLIO FONDU
Q1

Společnost/sektor Měna Váha

3D tisk
3D tisk je v našem cílovém portfoliu zastoupen do výše 3 %. Z mnoha
společností jsme se zaměřili především na přední dodavatele software
i hardware řešení 3D tisku pro průmyslové použití.

SLM Solutions Group AG EUR 2 %

Materialise USD 1 %

Digitální reklama
Sektor digitální reklamy je specifický svojí dynamikou růstu
i duopolistickým rozložením. Většinu trhu totiž ovládají společnosti
Alphabet a Facebook. Právě na tento duopol sázíme až 12 % portfolia.

Alphabet USD 8 %

Facebook USD 4 %

Autonomní doprava
Autonomní doprava je zde zastoupena 6 % podílem, a to konkrétně
v současnosti největším producentem autonomních vozidel společností
Deere & Co a společností Nvidia, která je již nyní předním dodavatelem
AI řešení samořídících systémů pro sektor automotive.

Deere & Co USD 3 %

Nvidia USD 3 %

Obnovitelná energie
Z pohledu energetiky sektor, který má do budoucna doslova zelenou.
Do portfolia zařazujeme společnosti zabývající se solární (Canadian Solar)
a větrnou energií (Nordex), ale také zabývající se snižováním emisí GHG
(Hannon Armstrong). Sektor má v portfoliu prostor až 5 %.

Hannon Armstrong USD 2 %

Canadian Solar USD 2 %

Nordex EUR 1 %

Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je nedílnou součástí naší strategie se 4 % v portfoliu.
Máme zde největšího zpracovatele odpadu v severní Americe – společnost
Waste Management, a firmu Veolia Environment, která operuje napříč
celým tímto sektorem po celém světě.

Veolia Environnement EUR 2 %

Waste Management USD 2 %

Enterprise application software
Až 23 % portfolia hodláme investovat do sektoru firemního softwaru. Zde
nechybí Microsoft, SAP, Adobe či systémy pro výrobní podniky
od Autodesk a Dassault Systèmes. Je zde i firma Cloudera, která
se zabývá cloudovým řešením a kyberbezpečností.

Microsoft USD 9 %

SAP SE EUR 5 %

Adobe USD 3 %

Autodesk USD 3 %

Dassault Systèmes EUR 1 %

Cloudera EUR 2 %

Fintech
V našem portfoliu nenajdete banky, ale dynamické firmy zabývající
se vývojem platebních metod. Fintech má váhu 8 % a najdete zde
společnosti Mastercard, Visa, Sage Group a Temenos Group.

Mastercard USD 3 %

Visa USD 3 %

Sage Group EUR 1 %

Temenos Group EUR 1 %

Merchandising
Symbolem tohoto sektoru je Amazon, který nesmí chybět v našem
portfoliu za zhruba 5 %. Ten kromě jiného operuje např. v cloudových
službách a streamingu.

Amazon USD 5 %

Společnost/sektor Měna Váha

Chytrá města / IoT
Budoucnost světových metropolí má v portfoliu váhu 7 %. Naleznete zde
firmu Itron zaměřenou na chytré měřiče, developera Vonovia, vývojáře
softwaru pro architekty Nemetschek SE, společnost Sierra Wireless
operující v segmentu IoT a Hexagon AB poskytující chytrá řešení pro
průmyslové podniky.

Itron USD 2 %

Vonovia EUR 2 %

Sierra Wireless USD 1 %

Nemetschek SE EUR 1 %

Hexagon AB EUR 1 %

Elektronické hry
Tento segment dynamicky roste každou novou generací. Elektronické hry
jsou fenoménem posledních 20 let a s lepší technologií rostou i další
možnosti sektoru. Electronic Arts a Activision Blizzard patří dohromady
4 % portfolia. Mimo tyto firmy je zde velmi aktivní i Microsoft.

Electronic Arts USD 2 %

Activision Blizzard USD 2 %

Zdravotnictví a biotechnologie
Naše populace stárne a zároveň si více uvědomuje nutnost zdravotní
prevence. V portfoliu cílujeme na podíl ve společnosti Fresenius, která
provozuje zdravotnická zařízení, německou biotechnologickou společnost
Merck a firmu Medigene, která se zabývá onkologií. Dohromady za 7 %.

Fresenius SE & Co. KGaA EUR 3 %

Merck KGaA EUR 3 %

Medigene EUR 1 %

Lithiové akumulátory
Technologie uchovávání elektrické energie otevře v budoucnosti mnohé
příležitosti. V portfoliu máme přední zpracovatele Lithia, a to společnosti
Albemarle Corporation a FMC Corporation. Celkem za 3 %.

FMC Corporation USD 2 %

Albemarle Corporation USD 1 %

Polovodiče
Do portfolia jsme zařadili společnost Infineon, která operuje napříč sektory
jako je robotika, automotive, IoT, bezpečnostní systémy i obnovitelná
energie. Dále se jedná o ASML Holding, který dodává IDMs řešení, či firmu
STMicroelectronics, která dodává čipy do většiny průmyslových odvětví.
Tyto 3 společnosti jsou v portfoliu dohromady za zhruba 7 %.

Infineon EUR 3 %

ASML Holding EUR 3 %

STMicroelectronics EUR 1 %

Nositelná elektronika
Aktuálně podceňovaný sektor wearables má váhu 3 %. V portfoliu jsou
2 přední výrobci této elektroniky, a to Garmin a Fitbit. Po Samsungu
největší hráči v tomto odvětví.

Garmin USD 2 %

Fitbit USD 1 %

Streamovací média
Tento dynamický zábavní sektor má u nás 3% zastoupení v podobě
společnosti Netflix, předního dodavatele streamovacích služeb. Mimo
to je streaming doménou i dalších firem v portfoliu – Amazonu a Alphabet.

Netflix USD 3 %

Investiční výbor schválil 23. března cílové portfolio fondu, které
představuje universum celkem 40 akciových titulů rozdělených
do 15 sektorových skupin. 61 % váhy portfolia by mělo směřovat do USD
a 39 % do EUR. 83 % portfolia směřuje do large caps, 6 % do mid caps
a 11 % do small caps. Portfolio se také např. vyznačuje ukazatelem beta
(korelovaná relativní volatilita) na úrovni 1,072 vůči indexu Nasdaq
Composite. Rizikovost portfolia je tak např. z pohledu ukazatele beta při
100% zainvestovanosti na srovnatelné úrovni jako daný index.

VLASTNOSTI PORTFOLIA


