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Komentář k vývoji portfolia

Složení portfolia AMADEUS I. k 30.6.2020

Vývoj cen investičních akcií k 30.6.2020

podfond AMADEUS I., třída A

Cena investiční akcie třídy A
1,0486 Kč

Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

Aktiva pod správou
228 649 707 Kč

Výkonnost za posledních 12 měsíců u této třídy
činí +4,22 %, na ročním horizontu se tak i přes
„koronavirus“ pohybuje výkonnost u spodní
hranice pásma cíleného výnosu 4-6 % p.a. Od
začátku letošního roku si třída A připsala
zhodnocení 1,81 %.
Výkonnostně portfoliu pomáhaly téměř všechny
pozice, nejvíce však ty, u kterých jsme využili k
nákupu jejich propady z prvního čtvrtletí
(především akcie, měny a dluhopisové fondy). Zde
nebyla výjimkou ani výraznější dvouciferná
zhodnocení.
Zpětně lze tedy kladně hodnotit naše rozhodnutí
aktivně navýšit dynamickou složku portfolia na
přelomu března a dubna. Přestože se jednalo o
relativně malou část portfolia, přispěla pozitivně k
výkonnosti fondu ve druhém čtvrtletí. Aktuálně je
již výrazná většina těchto pozic uzavřena a nyní
udržujeme vyšší podíl hotovosti, která je
připravena na nové nákupy.
Více než 70 % portfolia je zainvestováno
prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů
(FKI), čímž AMADEUS I. naplňuje svou investiční
strategii, kdy jádro podfondu tvoří právě tyto
kapitálově náročné produkty, doplněné o zajímavé
„přímé“ investice (např. zápůjčky či dluhopisy).

Investiční akcie třídy A podfondu AMADEUS I. v
letošním druhém kvartále, který se na trzích nesl
ve znamení výrazného oživení, zaznamenaly
historicky nejlepší čtvrtletní výsledek +2,25 %.
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akcie - ČR

nemovitostní fondy

FKI - měny

dluhopisové fondy

FKI - private equity

hotovost

FKI - dluhové financování

FKI - půda

zajištěné zápůjčky

korporátní dluhopisy

FKI - retailové nemovitosti

FKI - OZE

FKI - průmyslové nemovitosti

FKI - alternativy

FKI - alt. dluhové financování



AMADEUS SICAV podléhá dohledu ze strany ČNB. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních
kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Tento materiál
nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či
prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších
informací se můžete obrátit na info@amadeusfond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého
investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.
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AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální
investicí od 1 000 000 Kč. Investice realizuje zejména
prostřednictvím specializovaných fondů a nabízí
diverzifikované řešení, zaměřené především na alternativní,
nemovitostní a dluhopisové investice. Investorům tak může
posloužit i jako zajímavé „all in one“ řešení. Zakladatelé fondu
předpokládají jeho výnos v rozmezí 4-6 % p.a.

Název fondu
AMADEUS I. podfond, AMADEUS 
SICAV, třída A

ISIN CZ0008043858

Obhospodařovatel a 
administrátor 

CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář Česká spořitelna, a.s. 

Datum prvního ocenění 31.3.2019

Vstupní poplatek max. 1,5 %

Správcovský poplatek 0,1 % p.a. 

Výkonnostní poplatek 10 % při aplikaci High-Water Mark

Výstupní poplatek max. 5 %, viz Ceník

Základní informace

O fondu AMADEUS
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