
Investiční fond

Podfond

ISIN CZ0008044054 Cena za 1 ks akcie*: 1,1200 CZK

Předseda správní rady Radek Švec Celkové zhodnocení od počátku (CZK)*: 12,00%

Investiční ředitel Ondřej Klečka, CFA Roční zhodnocení od počátku*: 4,48%

Datum vzniku 31.08.2019 *předběžný výsledek

Země registrace Česká republika

Měna denominace CZK

Druh podfondu otevřený 

Přijaté úvěry žádné

Počáteční cena akcie 1,00 Kč
Celková nákladovost (% p.a.) (r. 2021) 1,4%

Současný počet investic 23

Administrátor QI investiční společnost, a.s.

Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Frekvence oceňování Měsíční, zpětně k poslednímu dni  kalendářního měsíce

Aktuální kurz ČNB - EUR 24,385

Aktuální kurz ČNB - USD 21,963

OBDOBÍ

1 měsíce -0,46%

2 měsíce 0,88%

4 měsíců 0,98%

6 měsíců 2,01%

12 měsíců 2,14%

od založení (31.08.2019) 12,00%

od založení p.a. 4,48%

ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV KOMENTÁŘ

   

       

MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONDU GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONDU

REPORT EVENT-DRIVEN SBS PODFOND KE DNI 31.03.2022

SBS FUNDS SICAV a.s.

EVENT-DRIVEN SBS podfond

VÝKONNOST k 31.03.2022

FOND

Veškerou dokumentaci naleznete na www.sbss.cz

vývoj zhodnocení fondu

SBS FUNDS SICAV a.s. 
Investiční fond
Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1 
DIČ: CZ08009791, vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 24300
www.sbss.cz

Vážení investoři,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o výsledcích fondu za březen 2022.

Podfond vykazuje od svého založení celkové zhodnocení pro investory 12,0 % a za

poslední měsíc poklesl o - 0,52 %.

Fond k 31.3.2022 drží aktiva v hodnotě 196,9 mil. CZK a nečerpá žádné úvěry.

Měnová struktura portfolia je: 56,6 % v CZK, 35,3 % v EUR, 7,2 % v USD a 0,9 % v GBP.

Měsíc březen byl velmi turbulentním. V první polovině gradovaly výprodeje na akciových

trzích, avšak zlomem v sentimentu trhu byl FOMC meeting, který vyvolal nákupní náladu, i

přes snahu centrálních bankéřů přesvědčit trh, že to s bojem proti inflaci myslí vážně.

Výnos našeho portfolia v nominální měně byl stabilní ve výši +0,6 % a

celkově negativní výsledek je dán vývojem kurzu eura. Aktuálně vnímáme díky úrokovému

diferenciálu velmi výhodnou situaci na trhu s měnovými deriváty a zvažujeme jejich

využití pro omezení vlivu měnového rizika na náš fond. Měsíc březen byl plný eventů a

příležitostí. Jednou z našich nových pozic jsou akcie polské společnosti InPost. Na

tomto odkazu máte možnost poslechnout si naše úvahy, které nás k této investici vedly.
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https://open.spotify.com/episode/6mrhp2aOee2wPEgVfa39km?si=8PmYWuGaSwmtTaHnYbR2pg&nd=1

