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Komentář k vývoji portfolia

Složení portfolia AMADEUS I. k 31.3.2020

Vývoj cen investičních akcií k 31.3.2020

podfond AMADEUS I., třída B

Cena investiční akcie třídy B
1,0198 Kč

Minimální investice – třída B
1 000 000 Kč

Aktiva pod správou
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Investiční akcie třídy B podfondu AMADEUS I. v
náročném prvním čtvrtletí roku 2020 zaznamenaly
mírnou ztrátu ve výši -0,54 %.

AMADEUS I. zakončil k 31.3.2020 první rok své
existence, v jehož závěru bylo jeho portfolio
podrobeno první náročné zkoušce v souvislosti s
dramatickým vývojem finančních trhů v „době
koronavirové“.

V důsledku mírného oslabení v posledním čtvrtletí
zaostal fond v uplynulých 12 měsících za svým
výnosovým cílem v rozmezí 4-6 % ročně. Přesto
třída B svým investorům přinesla na ročním
horizontu kladné zhodnocení +1,98 %.

Celkově se v tomto období naplno projevily
benefity široké diverzifikace portfolia. Přestože
výrazněji oslabovaly naše tržní pozice
(dluhopisové fondy a také akcie), ztrátu tlumila
nemovitostní složka portfolia, alternativy a část
portfolia věnovaná zelené energetice (OZE).

V průběhu čtvrtletí jsme pozorně monitorovali
naše pozice i vývoj trhů a v závěru března jsme
navyšovali váhu v dynamičtějších investicích,
otevírali jsme mj. první pozice ve fondech
zaměřených na světové akcie. Tyto kroky se
prozatím v průběhu druhého čtvrtletí jeví úspěšně
a některé pozice jsme již uzavřeli s dvoucifernými
zisky, jelikož stále vnímáme zvýšená rizika
opětovných propadů. Ze stejného důvodu v
portfoliu udržujeme zvýšenou hladinu hotovosti.



O fondu AMADEUS

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 B

ISIN CZ0008043866

Obhospodařovatel a 
administrátor 

CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář Česká spořitelna, a.s. 

Datum prvního ocenění 31.3.2019

Vstupní poplatek max. 3 %

Správcovský poplatek 0,6 % p.a.

Výkonnostní poplatek 10 % při aplikaci High-Water Mark

Výstupní poplatek max. 5 %, viz Ceník
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