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Diverzifikovaná investice
za milion?
Českomoravský fond SICAV a jeho podfond AGUILA otevírá kvalifikovaným
investorům dveře k výnosům z pestrého portfolia aktiv, jež jinak nejsou
v Česku od jednoho milionu korun dostupná.

„V

ysoké ceny na akciových trzích neodpo
vídající standardním valuacím, neustále
rostoucí ceny nemovitostí a řada riziko
vých korporátních dluhopisů v nabídce kompli
kují čím dál většímu počtu lidí správnou volbu
investic pro zhodnocování jejich peněz,“ říká
Vojtěch Fiala, spoluzakladatel Českomoravského fondu SICAV.
Sestavení diverzifikovaného portfolia s atrak
tivním výnosem stojí nejen mnoho času, ale vy
žaduje také značné zkušenosti. V současnosti,
kdy v ekonomice panuje s ohledem na dopady
koronavirové krize zvýšená nejistota ohledně
budoucího vývoje, to platí dvojnásob. Mnoho
lidí, včetně kvalifikovaných investorů, navíc ne
může využít plnou škálu investičních nástrojů,
protože nedosáhnou na požadované minimum
například pro přímý majetkový vstup do firem
či projektů.
Strategie na dvou pilířích
Řešení přesto existuje. Na českém trhu ho
kvalifikovaným investorům nabízí Česko
moravský fond SICAV se svým podfondem
AGUIL A. Ten svým klientům umožňuje podí
let se na výnosech portfolia investic, jež stan
dardně v tuzemsku nejsou od jednoho milionu
korun dostupné.
Strategie podfondu AGUILA stojí na dvou
pilířích.
> Prvním z nich jsou investice do specializo
vaných investičních fondů, které historicky pro
kázaly svoji výkonnost a zároveň nabízejí zají
mavý a především udržitelný investiční příběh.
Jedná se například o vybrané private equity
fondy a zejména české i zahraniční fondy kvali
fikovaných investorů.
> Na tento prověřený základ pak AGUILA na
vazuje druhým pilířem tvořeným investicemi
formou úvěrů. „Ty nemalou měrou přispívají
k atraktivnímu výnosu podfondu, protože jejich
úročení začíná na 9 % ročně. Většinou však pra
cujeme s úroky nad 10 % ročně, přičemž úvěry
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Českomoravský fond SICAV, a.s.
(Podfond AGUILA) je fondem
kvalifikovaných investorů dle zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech,
jeho akcionářem se může stát výhradně
kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto
zákona. Správce upozorňuje investory, že
hodnota investice do fondu může klesat
i stoupat a návratnost původně investované
částky není zaručena. Výkonnost fondu
v předchozích obdobích nezaručuje stejnou
nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení
klíčových informací fondu (KID) je k dispozici
na http://www.avantfunds.cz/informacnipovinnost/. V listinné podobě lze uvedené
informace získat v sídle společnosti
AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN
BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží
671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.
Uvedené informace mají pouze informativní
charakter a nepředstavují návrh na uzavření
smlouvy nebo veřejnou nabídku podle
ustanovení občanského zákoníku.
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jsou s ohledem na co možná největší zabezpe
čení prostředků klientů vždy zajištěny – buď
nemovitostmi, nebo zajištěnými pohledávka
mi,“ popisuje Vojtěch Fiala, spoluzakladatel
Českomoravského fondu SICAV. Měnové rizi
ko pak podfond AGUILA vedený v českých ko
runách eliminuje kurzovým zajištěním investic
v cizích měnách.
Diverzifikace na prvním místě
Výsledkem je komplexní přístup, jenž rozklá
dá riziko do pestré škály perspektivních aktiv.
AGUILA tak může přinášet stabilní výsledky
bez ohledu na to, zda je ekonomika zrovna
v růstové fázi, nebo naopak prochází krizí.
Velkou přidanou hodnotou pro investory pod
fondu AGUILA jsou také více než desetileté
zkušenosti zakladatelů fondu s investičním
poradenstvím pro privátní klientelu. Díky tomu
dokáže AGUILA spolehlivě rozlišovat mezi in
vesticemi s vysokým potenciálem a projekty,
kterým je lepší se naopak vyhnout.
Že je strategie podfondu AGUILA nastavena
a realizována správně, dokazují jeho dosavad
ní výsledky. Historická výkonnost činí 5,43 %
ročně, přičemž většina z necelých dvou let, po
které je fond na trhu, připadá na období ko
ronavirové krize. Fond přesto nevykázal ani
jeden ztrátový měsíc. „Pro rok 2021 počítáme
s naplněním investičního cíle v podobě 6% čis
tého výnosu pro investory,“ doplňuje Vojtěch
Fiala.
Podfond nyní několika desítkám svých
klien
t ů zhodnocuje majetek za více než
130 milionů korun. Po necelých dvou letech od
založení se mu tak podařilo naplnit už téměř
třetinu z cílového objemu půl miliardy korun.
Mezi investory podfondu AGUILA patří na
příklad právnické osoby, úspěšní podnikatelé
či manažeři, kteří oceňují střednědobou di
verzifikovanou investici se stabilním výno
sem a nízkou volatilitou. Více informací na
www.cmfond.cz. | ad
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