C-QUADRAT
Strategie AMI CZK (t)
Charakteristika fondu
Flexibilní investování - C-QUADRAT Strategie AMI je flexibilní investiní fond. Fond se neorientuje na

Stav k: 19.04.2018

benchmark, nýbr dlouhodob a nap í kompletním trním cyklem usiluje o absolutní zvyování hodnoty a o
eliminaci významných kurzových ztrát. V této CZK podílové t íd je zajiováno mnové riziko mezi EUR a CZK.

Investiní koncept kombinuje dva elementy. Management fondu hledá s vyuitím regulovaného
kvantitativního ízení portfolia monosti investování do sektor (region a obor), které v celosvtovém m ítku
skýtají nejvtí ance na zhodnocení. Tým odborník vybavený dlouholetými zkuenostmi p itom provádí diskrení
výbr fond a vyhledává nejatraktivnjí produkty.

Vývoj hodnoty od zaloení CZK: +3,15 % p.a.

UKAZATELE (od zaloení)

k 19.04.2018

Kurz (OJ/PL) k
19.04.2018
Velikost fondu
Volatilita
Nejvyí hodnota za 12
m síc
Nejnií hodnota za 12
m síc
Mod. sharpe ratio
Max. propad
Výkonnost 2017
Výkonnost 2016

140 %
130 %
120 %
10,3%

110 %

5,52%

9,69%
4,17%

100 %
-1,63%

-1,42%

2015

2016

90 %
2011

2012

2013

2014

2017

1 225,93 CZK
1 198,67 mil. CZK
11,28 %
1 315,84 CZK
1 190,67 CZK
0,28
-22,33 %
4,17 %
-1,42 %

2018

DATA FONDU
YTD

-2,95 % 1 rok

0,60 % 5 let

15,58 % 5 let p.a.

2,94 %

Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Kadá kapitálová investice nese uritou míru rizika. Aktuální
hodnota investice me nejen rst, ale i klesat. Není zaruena návratnost pvodn investované ástky. Vstupní a
výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledn ny. Pro výpoet výkonnosti je pouita metodika OeKB
(Rakouská kontrolní banka). Zdroj výpot: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Investiní spolenost
Portfolio manaer
Sub-investiní manaer
Depozitá fondu
Pouití výnos
Kód ISIN
WKN
M na fondu
Datum vydání
Vstupní poplatek
Správní poplatek

Ratings
Stav únor 2018

Fund Company
of the year 2012

Fund Boutique
of the year 2011

Úetní rok
Povolení k prodeji

Ampega Investment
GmbH
C-QUADRAT Wealth
Management GmbH
C-QUADRAT Asset
Management GmbH
Hauck und Aufhäuser
Privatbankiers KGaA
reinvestice výnos
DE000A1C4DQ3
A1C4DQ
CZK
26.09.2011
5,75 %
a do 1,95 % p.a. (+ 10
% odmna za
výkonnost - jen p i
nové nejvyí dosaené
hodnot)
01.06. - 31.05.
AT/CZ/DE
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Rozloení aktiv

Nejvtí pozice

k 29.03.2018

k 29.03.2018

98,5 %

Akcie
Komodity
Dluhopisy

1,5 %
%
0,0

Hotovost / Pen ní trh /
Zajit ní
Nemovitostní akcie

X MSCI WORLD INFO TECH

14,92 %

X MSCI WORLD FINANCIALS

11,44 %

SOURCE S&P 500 EUR HEDGED

10,38 %

LYX ETF S&P 500 D-HEDGED

10,14 %

X S&P500 EUR

10,07 %

AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AME

9,77 %

LYX ETF MSCI WORLD IT

8,71 %

LYX ETF MSCI WRLD FINANCIALS

7,17 %

ISHARES S&P 500 EUR-H

5,41 %

SCHRODER INTL EMG EUROPE-CAC

5,36 %

Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informaních zdroj a proto se mohou liit od údaju
vykázaných v úetnictví fondu (právn závazný spis).

ance / Výhody
Stedn dob a dlouhodob nadprm rný rst kapitálu prostednictvím cestou investic do globálních akciových
trh
Vyuitím aktivního ízení pi výb ru cílových fond vzniká snaha dosáhnout vysoké participace na nejslibn jích
trzích
Diverzifikace propojením mezinárodních expertíz kapitálových trh v jednom fondu.

Tato marketingová zpráva slouí výhradn pro
nezávazné informaní úely a nepedstavuje
nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji
podílových list fondu, nelze ji pokládat za nabídku
k uzavení smlouvy o slubách nebo vedlejích
slubách spojených s cennými papíry. Tento
dokument
neme
nahradit
poradenství
prostednictvím Vaeho investiního poradce.
Ped investováním se seznamte s prospektem
fondu, roní zprávou a v pípad , e je starí 8
m síc, plroní zprávou fondu. Klíové informace
pro investory (KID nebo KIID) v eském jazyce a
zveejn ný prodejní prospekt fondu C-QUADRAT
Strategie AMI v aktuálním zn ní jsou zájemcm
bezplatn k dispozici v n meckém a anglickém
jazyce v sídle Ampega Investment GmbH,
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln a na webové
stránce, www.ampega.de, v sídle C-QUADRAT
Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20,
A-1070 Víde, Rakousko a na webové stránce,
www.c-quadrat.com a v sídle platebního a
informaního místa v eské republice UniCredit
Bank Czech Republic a.s., Revoluní 7, 113 80 Praha
1 eská republika a na webové stránce
www.unicreditbank.cz.
Vývoj hodnoty v minulosti není spolehlivým
indikátorem budoucího vývoje. Kapitálová investice
do fondu je vystavena b ným ekonomickým
rizikm a kolísání hodnoty, které mohou zpsobit
ztrátu celého vloeného kapitálu. Upozorujeme
výslovn na podrobné informace o rizicích uvedené
v prospektu.
Kompletní uvedený vývoj hodnoty pedstavuje
hrubou výkonnost zahrnující vekeré související
náklady na úrovni fondu a vychází z pedpokladu
reinvestice vyplacených zisk.
©2018 Morningstar. Vechna práva vyhrazena.
Podrobnosti
k
ratingu
Morningstar
viz
www.morningstar.de.

Rizika
Pi investování produktu do investiní tídy na základ vzestupného trendu, me být tento vystídán trendem
sestupným.
Vzestupných trend lze vyuít a od okamiku, od kterého produkt investuje do písluné investiní tídy.
Sestupné trendy lze vylouit a od okamiku, od kterého produkt v písluné investiní tíd deinvestuje.
Mírné m nové výnosy nebo ztráty nelze vylouit.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
INFO linka:
e-Mail:
Internet:

+43 1 515 66-0
informace@c-quadrat.com
www.c-quadrat.com
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