
 

 
 

VÝKONNOST PRIORITNÍ AKCIE  
 

 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Črvnc Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2018 
--- --- ---- --- --- +0,00 % +0,67 % +2,96 % -0,01 % -1,60 % +2,13 % +3,36 % 

+7,65 % 
--- --- ---- --- --- 1,0000 1,0067 1,0365 1,0364 1,0198 1,0415 1,0765 

2019 
+0,07 % +2,13 % -0,43 % +0,40 % -7,81 % +3,60 % -1,16 % +1,32 % -8,34 % +3,74 % +13,66 % -0,04 % 

+5,61 % 
1,0773 1,1003 1,0956 1,1000 1,0141 1,0506 1,0384 1,0521 0,9644 1,0005 1,1373 1,1369 

2020 
-2.08 % +3,65 % -24,29 % +15,66 % +10,44 % -2,20 % -2,70 % +6,60 % +3,36 % -6,30 % +3,26 % +12,64 % 

+11,58 % 
1,1133 1,1539 0,8736 1,0104 1,1159 1,0913 1,0618 1,1261 1,1639 1,0906 1,1262 1,2686 

2021 
+0,47 % -7,85 % -7,06 % +11,19 % -5,10 % +17,17 % +2,07 % +3,24 %  -1,97 % +15,39 % -0,09 % -3,19 % 

+22,65 % 
1,2746 1,1745 1,0916 1,2137 1,1518 1,3496 1,3775 1,4221 1,3941 1,6087 1,6072 1,5559 

2022 
-15,06 % +7,40 % +10,67 % -19,66 % -16,99 % -20,37 % +14,74 % -0,14 % -1,34 % +7,49 % +9,61 % -20,48 % 

-43,19 % 
1,3216 1,4194 1,5709 1,2621 1,0477 0,8343 0,9573 0,9560 0,9434 1,0141 1,1116 0,8839 

2023 
+39,22 % -2,90 % +20,66 %          

+63,06 % 
1,2306* 1,1960* 1,4431*          

 Výkonnost p.a. (od zahájení činnosti 06/2018) +7,88 % 

Celková výkonnost (od zahájení činnosti 06/2018) +44,31 % 

* Neauditovaná/předběžná data 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Podfond Alfa 4 Gimel Investments – Březen 2023  

 
Po mírné únorové korekci si podfond Alfa (dále jen „Podfond“) připisuje za březen +20,66 %, čímž se první kvartál 
letošního roku stal nejvýkonnějším čtvrtletím v historii Podfondu se zhodnocením mírně přes 63 %.  
 
Naše strategie stále zůstává stejná a jsme především zainvestováni v technologickém sektoru, a to jak v ETF na 
index Nasdaq, tak i v jednotlivých firmách jako je AMD nebo Amazon. Technologický sektor nyní těží nejvíce ze 
současného mírného optimismu na trhu, který vyplývá z domněnky, že v blízké budoucnosti dojde ke snižování 
sazeb ze strany Fedu. Tabulka níže ukazuje očekávání trhu ohledně vývoje základní úrokové sazby v USA (Fed 
Fund Rate) na jednotlivých zasedání Rady guvernérů Fedu. Investoři se domnívají, že na následujících dvou 
zasedáních Fedu dojde k pauze v rámci zvyšování úrokových sazeb a poté každé následující zasedání povede 
k poklesu sazeb o čtvrt procentního bodu. 
 

 
Zdroj: cmegroup.com 



 

 

Upozornění: Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. Hodnota investice Podfondu Alfa 4 
Gimel Investments může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny 
ani jinak garantovány. Výkonnost Podfondu Alfa 4 Gimel Investments v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo 
vyšší výkonnost v budoucnu. Investiční akcie Podfondu Alfa 4 Gimel Investments může smluvně nabývat pouze 
kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb. (Osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik 
spojených s investováním do Podfondu Alfa 4 Gimel Investments a jejíž výše splacené investice odpovídá částce alespoň 
(i) 125 000 EUR nebo (ii) 1 000 000 Kč a to za předpokladu, že investice je pro danou osobu vhodná) Vhodnost investice 
se určí pomocí investičního dotazníku, který daná osoba má povinnost vyplnit. Jakékoliv informace či sdělení obsažené 
v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení nebo radu ani nejsou nabídkou na 
uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která 
mohou vyplývat z investičních cílů Podfondu Alfa 4 Gimel Investments, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných 
dokumentech týkajících se Podfondu Alfa 4 Gimel Investments. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním 
horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech Podfondu Alfa 4 Gimel Investments. Detailní informace obsahuje statut a 
Sdělení klíčových informací (KID), které by investoři, kteří hodlají uzavřít smlouvu o úpisu investičních akcií, měli 
v dostatečném předstihu prostudovat, aby se seznámili se všemi riziky vyplývající z uzavření smlouvy o úpisu investičních 
akcií. Statut Podfondu Alfa 4 Gimel Investments a Sdělení klíčových informací (KID) lze získat buď (i) v listinné podobě 
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. nebo (ii) na webových stránkách 
http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ Dále informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici 
na https://www.avantfunds.cz/gdpr/ Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na 
https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/ 

 
My tento tržní konsensus nesdílíme. Domníváme se, že Fed si dá pauzu na delší dobu a bude v módu „wait and 
see“ – de facto po „vzoru“ ČNB, která je v tomto módu již desátý měsíc. Proč by nemuselo dojít k rychlému snížení 
sazeb, tak jak podle tabulky výše se investoři domnívají? Důvodem je skutečnost, že máme za sebou super 
nukleární monetární explozi (tisk peněz při pandemii), kterou následně vystřídalo super nukleární hašení 
problému (inflace), který stále doutná a není jisté, zdali došlo k jeho uhašení nebo naopak nedojde k jeho 
opětovnému rozhoření. Výhled tak radikální otočky Fedu směrem ke snižování sazeb by totiž musel přijít za 
významného poklesu inflace, což je konsistentní s významným poklesem hospodářského růstu, až recesí anebo 
krachem nějaké systémově důležité finanční instituce. Navíc na posledním zasedání Fedu bylo jasně deklarováno, 
že inflace nepoklesne na cíl rychle, ale bude klesat pomalu, a s tím není konzistentní snižovaní sazeb. Opravdu 
Fed po monetárním veletoči bude pokračovat v horské dráze a začne sazby snižovat? Když vezmeme ještě v potaz 
trh práce, který je v USA zatím velmi silný, tak Fed nemá důvod od letošního podzimu snižovat sazby.  Z logiky 
věci to nedává smysl a vidíme zde nekonzistenci mezi očekáváním trhu, makro výhledem Fedu a aktuálním 
stavem ekonomiky. Další vývoj ekonomických veličin nám naznačí, kterým směrem se tato nekonzistence vyvine.  
 
V současné době jsme tedy z pohledu makroekonomického scénáře opatrní, na druhou stranu ale využíváme 
optimismus na trzích a růstového trendu (výkonnost za 1Q/2023 přes 60%), který vznikl právě na základě 
domněnky, že téma inflace je již vyřešeno. Proto stále platí závěr z lednové měsíční zprávy a to fakt, že další vývoj 
akciových trhů bude záviset na vývoji nerozlučné dvojice: hospodářského růstu a inflace, a potažmo reakce 
centrální banky. Doposud americký Fed nemusel dělat ústupky, inflace začala klesat a ekonomická bolest nepřišla 
(trh práce je stále silný). Pokud inflace nepoklesne dostatečně nízko, centrální bankéři budou muset řešit dilema, 
jestli akceptují vyšší inflaci po delší dobu s rizikem neukotvených inflačních očekávání, anebo zdali obětují 
ekonomiku a přistoupí k dalšímu zvyšování úrokových sazeb nebo „alespoň“ nechají úrokové sazby beze změny 
delší dobu, než očekává trh. 
 
 
Michal Valentík  | výkonný partner 
Miroslav Kollár   | partner 
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