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         Reserva: Strategie a výhled 
Jedinou kvalitou peněz je jejich kvantita
Dříve, než čtenáře necháme nahlédnout hlouběji do naší investiční strategie, sluší se 
krátce okomentovat dosavadní výsledky. Fond kvalifikovaných investorů Sirius Re-
serva má za sebou více než tři roky existence. Za tuto dobu jsme zhodnotili prostřed-
ky investorů o více než 17%. Za rok 2018 pak činil výnos Reservy pro investory + 4,6 %  
(třída A investičních akcií) a + 3,8 % (třída B investičních akcií). Velikost fondu ke konci 
roku 2018 dosáhla 2,2 miliardy korun. Během uplynulého roku jsme založili čtyři další 
investiční třídy: třídy C (kapitalizační) a D (dividendová), denominované v korunách, 
jsou určeny primárně pro distribuci na platformě společnosti Conseq (více v sekci 

„Podílové fondy“ na www.conseq.cz, jako třídu aktiv ve filtru zvolte „Fondy kvalifiko-
vaných investorů“); třídy akcií denominované v EUR a USD jsou pak určeny těm inves-
torům, kteří si přeji mít svou investici zajištěnu do těchto měn. Obdobnou výnosnost 
jako v uplynulých třech letech fond cílí i v letech následujících.

Předávkováni kofeinem
Kdo spolu s Vámi vlastně investuje? Naše investorská základna je dobře diverzifiko-
vaná: 5 největších investorů fondu se svými vloženými prostředky představuje 15 % 
objemu Reservy, 10 největších pak 21 % a 15 největších pak méně než 25 % fondu. 
Celkově v Reservě spravujeme prostředky více než 500 investorů. Všichni naši inves-
toři jsou kdykoli zváni na společnou kávu a rozhovor o investicích s celým týmem Si-
ria (sídlíme Na Perštýně 2 v Praze). Jsme rádi, že této nabídky často využíváte – jen od 
počátku tohoto roku jsme podobných investičních káv vypili několik desítek.

Nesuď knihu podle obalu
Při pohledu na historické výnosy Reservy by mohl investor nabýt zdání, že se v port-
foliu neděje nic zajímavého a že aktiva, do kterých Reserva investuje, a pak tedy in-
vestice do samotného fondu, jsou bezrizikové. To samozřejmě není a ani nemůže být 
pravda – každá investice nese svá rizika – jak ostatně ukazuje občasný ztrátový měsíc 
fondu. Snažíme se ale tato rizika maximálně diverzifikovat, výnos fondu dlouhodobě 
stabilizovat, a co je nejdůležitější – maximálně fond odstínit od vlivu vývoje na akci-
ových, dluhopisových a nemovitostních trzích – právě velmi nízká korelace se zbyt-
kem majetku našich investorů činí z Reservy velmi oblíbenou investici. Stejně tak se 
může zdát, že se v samotném portfoliu fondu nic neděje - opak je pravdou. Rok 2018 
byl pro Reservu a tým Siria dalším velmi aktivním rokem nejen co se týče pracovních 
cest za našimi investičními partnery, ale také změn v portfoliu fondu:

• Navázali jsme spolupráci s 9 novými manažery, kteří ke konci roku 2018 pro Reservu 
spravovali téměř 25 % jejich aktiv. Naopak, se 6 manažery jsme se rozloučili. Celkově 
tak počet manažerů za loňský rok vzrostl na 27.  

• V prvním čtvrtletí roku 2018 jsme úspěšně dokončili odprodej naší investice do P2P 
půjček, díky čemuž Reserva v tomto období krátkodobě držela větší množství hoto-
vosti. Po zbytek roku však již fond žádné větší problémy s přebytečnou hotovostí (tzv. 

„cash drag“) neměl.

• Do portfolia Reservy přibyly strategie aktivistických prodejů na krátko (tzv. „activist 
short selling“) a strategie zaměřující se na pohledávky za společnostmi v likvidaci, 
které budou podrobněji popsány v dalším textu.
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• Kromě našich cest do USA jsme navštívili také naše manažery v 
Africe a Asii. Každý z našich analytiků strávil dohromady dva mě-
síce na služebních cestách za našimi současnými i novými, slibně 
vypadajícími fondy, či na různých investičních konferencích.

Strategie Reservy se oproti roku 2017 příliš nezměnila. Podstat-
né změny, jak bylo zmíněno už výše, se udály na poli P2P půj-
ček, které se od roku 2018 v portfoliu Reservy již neobjevují. Další 
odlišností je pak přidání aktivistických short selling strategií, kte-
ré jsou v grafu výše zahrnuty v kategorii „Tržních fondů s nízkou 
beta“, a pohledávek za společnostmi v likvidaci (kategorie „Ni-
che“). Snažíme se investovat do fondů, jejich investiční přístup 
již prověřil čas, které ale ještě nejsou příliš velké a „nemotorné“ v 
aktivech, na která se specializují: 15 z 27 našich fondů funguje už 
déle než 5 let, 10 se pak svému byznysu věnuje mezi 3 a 5 lety a 
pouze 2 fondy podnikají kratší dobu než 3 roky. A teď už je čas 
pozvat Vás na exkurzi naší investiční strategie – v následujících 
řádcích Vás necháme nahlédnout do investičních aktiv, která po-
važujeme v dnešním náročném investičním světě za stále atrak-
tivní.

1) Aktivistické krátké prodeje
Manažeři fondů zaměřujících se na krátké prodeje analyzují akcie 
veřejně obchodovaných společností s cílem určit ty, které jsou 
neodůvodněně nadhodnocené. Tyto akcie si pak vypůjčí od ji-
ných investorů a okamžitě je prodají za aktuální tržní cenu. Proto-
že mají povinnost tyto akcie později vrátit jejich majitelům, musí 
je za určitou dobu znovu nakoupit, z čehož vyplývá, že dosahují 
zisku, pokud cena daných akcií mezi vypůjčením a vrácením po-
klesla a mohou je tedy nakoupit za nižší cenu. Spekulují tedy na 
pokles ceny této akcie.

Je obecně známým faktem, že krátké prodeje patří mezi velmi 
náročné strategie. Jelikož akciový trh má vlivem ziskovosti spo-

lečností dlouhodobou tendenci růst, spekulantům na pokles 
vlastně neustále „fouká vítr proti“. Podařilo se nám ale mezi spe-
kulanty na pokles objevit velmi zajímavý segment: aktivisty. A 
v čem spočívá kouzlo jejich strategie? Manažer prodá na krátko 
akcie určité firmy a pak o ní zveřejní velmi detailní forenzní zprá-
vu, ve které odhalí její do té doby neznámé, avšak velmi závaž-
né nedostatky. Na takovéto nově zveřejněné informace obvykle 
trhy velmi rychle reagují a ceny akcií této společnosti se často 
propadnou. Při poklesu ceny manažer zpětným nákupem uza-
vře své pozice a inkasuje zisk ve formě rozdílu mezi nákupní a 
prodejní cenou akcie. Na této strategii je zajímavé, že je založe-
na na vysoké reputaci manažera, jelikož jen u velmi renomova-
ných forenzních analytiků cena akcie na jejich zprávu reaguje 
prudším propadem.

Dále považujeme za důležité, že mezi dvěma takovými obcho-
dy manažer fondu nedrží žádné otevřené pozice a není tak vy-
staven kolísání trhů. Podstatný je také fakt, že manažer takové-
ho fondu používá pouze veřejně dostupné informace, takže se 
nejedná o případ zneužívání neveřejných informací (tzv. insider 
trading), který je samozřejmě trestný. Rizikem této strategie je 
pak malá, nebo žádná reakce ceny akcie na zveřejněnou zprávu, 
nebo dokonce její případný růst vlivem jiných událostí, které na-
staly v téže době. Aktuálně spolupracujeme se dvěma manažery 
se strategií aktivistických spekulací na pokles a doposud jsme s 
jejich výsledky velmi spokojeni.

2) Přímé půjčky
Do portfolia přibyl fond zaměřující se na přímé půjčky v asijsko-

-pacifickém regionu, především v Austrálii. Touto novou pozicí 
bychom chtěli zdůraznit naši snahu diverzifikovat portfolio Re-
servy nejen z pohledu jednotlivých tržních sektorů, ale také z 
geografického hlediska. Nový fond se specializuje na poskyto-
vání zajištěných úvěrů, u nichž hodnota zástavy přesahuje 200 
% částky poskytnutého úvěru. 

Na druhou stranu jsme odprodali naše pozice ve fondu, který 
poskytoval úvěry proti zastaveným nemovitostem ve Velké Bri-
tánii. Přestože se strategie tohoto fondu nezměnila a nadále byl 
schopný dosahovat zajímavého poměru výnosu a rizika, ne-
mohli jsme ignorovat stupňující se chaos okolo Brexitu a s tím 
související rostoucí nejistotu ohledně budoucích úrokových sa-
zeb a cen nemovitostí ve Velké Británii.

3) Pohledávky za společnostmi v likvidaci
Jak jsme již zmínili výše, jeden z našich nových fondů investuje 
do pohledávek, především obchodních (faktury za poskytnuté 
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Obrázek 1: Složení portfolia Reserva v roce 2017 a 2018



zboží a služby) za společnostmi v likvidaci. Hlavní konkurenční 
výhodou strategie tohoto fondu je určitá forma arbitráže s infor-
macemi a motivacemi všech osob podílejících se na likvidaci.

Dodavatelé likvidované společnosti obvykle nechtějí marnit svůj 
čas, peníze a energii zabýváním se vymáháním potenciálně těž-
ko dobytných pohledávek. Jejich cílem je především získat co 
nejrychleji hotovost, aby se mohli opět naplno věnovat svému 
podnikání. Společně s tím, že jejich právníci a poradci ve snaze 
připravit je na nejhorší na začátku celého procesu předpokládají 
velmi nízkou dobytnost těchto pohledávek, to často vede k pří-
stupu „zbavit se toho za každou cenu“. Výsledkem celé této situa-
ce je, že vzniká příležitost pro management našeho fondu, který 
má možnost nakoupit pohledávky výrazně pod férovou cenou 
reflektující skutečnou pravděpodobnost a výši jejich konečného 
uspokojení. 

4) Faktoringové pohledávky
Postupné zhoršování obchodních vztahů mezi USA a Čínou a po-
někud menší likvidita pramenící ze změny měnové politiky USA 
byly bezesporu událostmi, které uštědřily největší ránu meziná-
rodnímu obchodu. Opravdové důsledky těchto změn se začínají 
teprve projevovat, nicméně už o něco dříve jsme mohli pozoro-
vat zvýšenou volatilitu ve zranitelných zemích, jako jsou Jihoaf-
rická republika, Argentina nebo Turecko. Obzvlášť zasaženy byly 
poslední dvě ze jmenovaných, přičemž svou roli sehrály objek-
tivně nedobré fundamenty jako je deficit běžného účtu, vysoký 
objem dluhu denominovaného v cizí měně nebo nízké devizové 
rezervy.

Navzdory současné politické atmosféře, jež se nese v duchu izo-
lacionismu a rostoucí podpory pro cla a obchodní bariéry, vzros-
tl celosvětový objem mezinárodního obchodu podle údajů WTO 
meziročně o 3,9 %. Nadále se však odvětví faktoringových pohle-
dávek potýká s tradičními problémy, jako je například neustále se 
zmenšující míra angažovanosti bank v rozvíjejících se ekonomi-
kách jako důsledek finanční krize. Společným působením těch-
to faktorů vzniká na trhu s faktoringem mezera mezi poptávkou 
a nabídkou ve výši 1,5 bil. USD ročně, přičemž z 60 % se na této 
sumě podílejí malé firmy, jejichž požadavky na financování byly 
bankami odmítnuty.

Z tohoto nedostatku kapitálu pro menší a střední firmy pak doká-
žou těžit manažeři našich fondů, jejichž strategie i přes zmiňova-
nou vysokou volatilitu přinesly v roce 2018 stabilní výnosy. Přesto 
se část portfolia Reservy zaměřující na faktoringové pohledávky 
neobešla bez několika změn – jednu pozici jsme odprodali, tři 
další pak přidali. Z nových pozic se jedna zaměřuje na Afriku, dal-
ší dvě pak na oblast latinské Ameriky.

V době, kdy píšeme tento text, probíhá proces odprodeje pozi-
ce ve fondu, který operuje v Africe. V roce 2015, kdy do něj Si-
rius investoval, měl tento fond pod správou majetek přibližně v 
hodnotě 240 mil. USD. Jeho úspěchy spočívající v dvouciferných 
ročních dolarových výnosech pro investory však nezůstaly bez 
povšimnutí velkých globálních investorů, díky čemuž objem ak-
tiv spravovaných tímto fondem začal rychle růst až na hodnotu 1 
mld. USD ke konci roku 2018. Takovýto dramatický nárůst se však 
neobešel bez určitých nákladů. Aby management fondu našel 
uplatnění pro spravovaný kapitál, musel se pustit do financování 
větších transakcí, kde se však již potkává s konkurencí bank, což 
vedlo k poklesu jeho výnosů. 

Z minulosti už máme zkušenosti s podobnými scénáři, kdy se 
fond stal obětí svého vlastního úspěchu a jeho výsledky se zača-
ly zhoršovat téměř okamžitě poté, co začal objem aktiv pod sprá-
vou výrazněji růst. Po našem setkání s managementem fondu a 
provedení analýzy situace jsme se kvůli zhoršujícímu poměru vý-
nosu a rizika rozhodli z fondu vystoupit.

5) Životní pojistky
V roce 2018 zažilo odvětví životního pojištění další příliv kapitálu. 
Růst celého odvětví se pak odrazil také ve zvyšujícím se objemu 
aktiv spravovaných našimi manažery. V současné době máme za-
investováno ve třech fondech, jejichž aktiva meziročně vzrostla o 
163 %, 142 % a 36 %.

Velkým tématem v segmentu životního pojištění byl v roce 2018 
růst střední očekávané délky života. Obecné tabulky úmrtnosti 
jsou obvykle poměrně přesné, protože pracují s velkými dato-
vými soubory a uvažují „průměrně zdravého“ člověka, nicméně 
manažeři našich fondů se zaměřují na osoby v pokročilém věku, 
díky čemuž pracují s podstatně menšími vzorky populace. Spo-
lupracují proto se zdravotními znalci, kteří jim poskytují odhady 
střední doby života pro různé početně menší věkové skupiny lidí, 
jež pak naši manažeři využívají pro kalkulaci odhadu očekávané 
úmrtnosti osob v jednotlivých kohortách. Správný odhad je kri-
ticky důležitý pro výpočet ceny odkupného u jednotlivých život-
ních pojistek a pro určení opravdové hodnoty těchto aktiv. 

Na konci roku 2018 došlo u dvou největších amerických poskyto-
vatelů zdravotních posudků k revizi jejich odhadů střední délky 
života, kterou prodloužili v průměru o 12 %. Tuto změnu zohled-
nil odhadce zodpovědný za správné ocenění aktiv našeho fondu 
ve své valuaci všech pojistek, vinou čehož došlo k poklesu jejich 
hodnoty. Přestože takovouto změnu odhadu střední délky živo-
ta samozřejmě nevítáme (projevil se negativně v ocenění našich 
fondů), dozvěděli jsme se díky ní, že valuace pojistek je skuteč-
ně nezávislá a cítíme se tedy v tomto ohledu o něco bezpečně-



ji - byli jsme opětovně ujištěni, že management fondu nemůže 
jednoduše uměle nadhodnocovat spravovaný majetek (životní 
pojistky).

I kdybychom nebrali v potaz výše uvedené změny valuací, vní-
máme, že dochází na celém trhu životních pojistek ke zhoršování 
poměru výnosů a rizik. Kvůli přílivu nového kapitálu do odvětví 
dochází ke snižování diskontních sazeb neboli poklesu IRR („in-
ternal rate of return“ neboli vnitřní výnosové procento), za které 
se životní pojistky obchodují. Zatímco jeden z našich správců pa-
tří mezi ty menší na trhu a dokáže získat určitou výhodu při výku-
pu pojistek, a díky tomu dosahuje nadprůměrného IRR, ostatní 
fondy se drží spíše na průměru celého trhu, což znamená, že nyní 
dosahují nižších výnosů než v minulosti. V roce 2019 plánujeme 
naše fondy bedlivě sledovat a je možné, že v budoucnu snížíme 
svou celkovou pozici v tomto typu aktiv.

6) Zajištění katastrofických rizik
Rok 2018 byl z pohledu přírodních katastrof jen o něco málo klid-
nější ve srovnání s rokem 2017, ve kterém byly zaznamenány re-
kordní škody za posledních několik desetiletí. Obrovské požáry v 
USA spolu s nadprůměrným výskytem tropických bouří v sever-
ní hemisféře způsobily ekonomické škody přibližně za 160 mld. 
USD, tedy zhruba poloviční oproti roku 2017 (kdy odhadované 
škody dosáhly 330 mld. USD). Ve srovnání s rokem 2017, kdy byly 
zasaženy zejména málo pojištěné oblasti v Portoriku (pojistná pl-
nění za 90 mld. USD), udeřily v loňském roce přírodní katastrofy 
především v rozvinutých zemích jako je Japonsko nebo Spojené 
státy. Větší množství celkových škod tak bylo škodami pojištěný-
mi – v roce 2017 toto procento pojistného krytí bylo 41 % (celko-
vých škod), kdežto v roce 2018 bylo pojištěno 50 % z nahlášených 
celkových škod (tedy plnění přibližně za 80 mld. USD). Přestože 
byl úhrn vyplacených pojistných plnění podstatně nižší než v 
roce 2017, je toto číslo přibližně dvojnásobné oproti dlouhodo-
bému průměru (41 mld. USD ročně za posledních 30 let). Mezi 
největší škody v roce 2018 lze zařadit:

Katastrofa Období Škody (mld.) z toho pojiš-
těné (mld.)

Hlavní 
důvod

Požáry v 

Kalifornii

Srp – Pro $16,5 -- $18 $12,5 Požár

Hurikán 

Michael

Říjen $16 -- $25 $4,5 – 10 Vítr

Hurikán 

Florence

Září $17 $4,59 Vítr

Tajfun Jebi Srp – Zář $8,5 $6 Vzestup 

moře

Záplavy v 

Japonsku

Čer – Čvc $9,5 $2,6 – 4 Záplavy

Sucho v 

Evropě

Kvě – Čvc $3,9 $0,28 Sucho

Katastrofa Období Škody (mld.) z toho pojiš-
těné (mld.)

Hlavní 
důvod

Tajfun Man-

gkhut

Září $4,5 $1,3 Záplavy

Bouře Frie-

derike (EU)

Leden $2,7 $2,1 Vítr

V současné době má Sirius zainvestováno do dvou takovýchto 
fondů. Větší z nich, ve kterém je alokováno 7 % aktiv Reservy, se 
zaměřuje na souhrnné kontrakty zajišťující proti málo pravdě-
podobným rizikům (tzv. „tail risk“), které se v roce 2018 ukázaly 
jako „odolné“ proti středně velkým katastrofám. Zatímco větši-
na ostatních fondů utrpěla ztráty ve výši 5% až 20 % v roce 2017 
i 2018, námi zainvestovaný fond dosáhl v roce 2017 nulových vý-
nosů a zhodnocení spravovaných aktiv o 7 % v roce 2018. 

Druhému fondu, kde má Reserva 3 % svých aktiv, se podařilo v 
roce 2018 překonat benchmark zajišťovacího trhu, byť zazname-
nal ztrátu ve výši 2,8 %. Jeho výkonnost byla především ovlivně-
na hurikány Michael, Florence a požáry v Kalifornii. 

Rozdíl mezi výkonností zmiňovaných fondů je způsobený pova-
hou podkladových aktiv. Zatímco prvnímu fondu nevzniká žád-
ná ztráta, dokud vážnost živelné pohromy nedosáhne určité kri-
tické úrovně, výkonnost druhého, menšího fondu je ovlivněna 
prakticky kdykoli úměrně rozsahu katastrofy.

Celkově vzato podrobily roky 2017 a 2018 management obou na-
šich fondů zkoušce a vzhledem k výše uvedeným výsledkům se 
domníváme, že spolupracujeme s těmi nejlepšími na trhu. Prak-
ticky kterýkoli aspoň trochu schopný manažer by se mohl chlubit 
pěknou výkonnosti fondu v dobrých časech, ale až když se celý 
trh ocitne v problémech se ukáže, kteří manažeři stojí skutečně 
za to. Myslíme si, že ti, se kterými spolupracujeme, to prokázali 
dostatečně.

Roky 2017 a 2018 plánujeme v příštích letech používat jako urči-
tou srovnávací laťku při vyhledávání nových potenciálních inves-
tic. Do budoucna očekáváme, že nadprůměrná výše vyplacených 
škod v uplynulých dvou letech způsobí nárůst výše pojistného 
o 10 až 20 %, díky čemuž by mělo dojít ke zvýšení očekávaných 
výnosů. Budeme Vás informovat ohledně podmínek, které se 
našim manažerům v roce 2019 podaří vyjednat. Zajišťovací pro-
dukty zůstávají dlouhodobou součástí portfolia Reservy s vahou 
okolo 10%. Kromě atraktivního poměru výnosu vůči riziku je toto 
aktivum zcela nezávislé na vývoji na světových burzách – a přes-
ně takové investice pro Vás hledáme.

7) Financování právních sporů
V uplynulém roce přibyl do Reservy jeden fond, a celkově tedy 
máme v portfoliu dva fondy, zaměřující se na strategii financo-
vání soudních sporů. Nový manažer je tzv. joint venture mezi ad-
vokátní kanceláří specializující se na řešení hromadných žalob a 
týmem investičních profesionálů. Fond se zaměřuje na financo-
vání sporů plynoucích ze škod způsobených vadným výrobkem, 
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převážně výrobkem farmaceutickým nebo zdravotnickým. Oba 
naše fondy investují do financování přibližně stejných případů a 
struktura spravovaných aktiv obou je u obou velmi dobře diverzi-
fikovaná – žádný druh případů nepředstavuje více než 10 % jejich 
portfolia. Níže uvedená tabulka nabízí stručný přehled případů, 
do kterých Reserva prostřednictvím uvedených fondů investuje:

Druh 
případu

Odpovědná 
strana

Stručný popis případu

Azbest Garlock Sealing 

Technologies, 

další výrobci

Předtím, než byly odhaleny negativní 

vlivy azbestu na lidské zdraví, byl 

ve velkém používán v izolacích, 

podlahách a střechách budov, či 

dokonce jako nátěr na jejich stěnách 

a stropech.

Transvagi-

nální mesh 

(„TVM“)

Johnson & 

Johnson, Janssen, 

Boston Scientific

Jedná se o implantát, který se použí-

val k léčbě žen trpících postupným 

vyhřeznutím pánevních orgánů či 

inkontinencí.  Bohužel u řady žen 

ošetřených tímto implantátem došlo 

k vážným vedlejším následkům, o 

kterých nebyly ženy před provedením 

zákroku informovány. 

Únik ropy v 

Mexickém 

zálivu

British Petroleum Firma British Petroleum byla zodpo-

vědná za únik ropy v Mexickém zálivu 

kvůli úmyslnému porušení předpisů a 

hrubé nedbalosti.

Otřesy moz-

ku v NFL

National Footbal 

League („NFL“)

Bývalí hráči NFL si během své kariéry 

v NFL způsobili poranění hlavy včetně 

otřesu mozku, což se u mnohých z 

nich projevilo, nebo teprve může 

projevit, různými neurologickými 

problémy. Viní NFL z toho, že věděla o 

tomto nebezpečí, ale své hráče před 

ním nevarovala ani nechránila.

Financování soudních sporů je typickým aktivem, ve kterém po-
nechávají banky otevřenou investiční příležitost pro naše fondy. 
A opět, stejná výhoda – výsledek soudního sporu a výnos přísluš-
ného fondu vůbec nesouvisí s vývojem ekonomiky a výkyvy na 
trzích.

8) Niche strategie
Abychom Vám alespoň trochu přiblížili tuto třídu aktiv, do kte-
rých Reserva investuje, uvádíme níže krátký popis dvou z našich 
fondů.

První z nich ke konci roku 2018 úspěšně dokončil strategii kon-
solidace specializovaných zdravotnických zařízení ve Velké Britá-
nii. Zaměřuje se na zkupování malých neefektivních zdravotnic-
kých zařízení, jejich konsolidaci „pod jednu střechu“ a následný 

prodej velkému infrastrukturnímu fondu. Vzhledem k tomu, že 
trh specializovaných zdravotnických zařízení ve Velké Británii zů-
stává nadále velmi rozdrobeným, rozhodl se management fon-
du tuto strategii zopakovat. V průběhu roku tedy opět akvíroval 
malé ordinace a spojoval je dohromady (přičemž konsolidace mu 
umožnila snižovat náklady). Management očekává, že se mu po-
daří odprodat všechny získaná zařízení v roce 2019 nebo 2020. 
Sektor specializovaných zdravotnických zařízení ve Velké Británii 
je velmi stabilní, a nejen díky tomu vyhledávaný penzijními a in-
frastrukturními fondy. Výhodou je, že v tomto odvětví by ani pří-
padný „tvrdý“ Brexit neměl mít žádný negativní vliv.

Druhým zajímavým příkladem je fond, který zajišťuje financování 
obchodníkům na finančních trzích. V tuto chvíli spolupracuje cel-
kem se 45 obchodníky, přičemž se podílí na jejich ziscích, zatímco 
všechny obchodní ztráty jsou kryty jejich vlastním kapitálem. V 
případě, že by došlo k vyčerpání jejich kapitálu, byly by jeho ote-
vřené pozice zlikvidovány, aby byl ochráněn majetek poskytova-
tele financování (tedy de facto našeho fondu). Konkurenční výho-
da managementu fondu spočívá v jeho risk managementu, kdy 
je na základě svých znalostí a zkušeností schopný ve správnou 
chvíli zastavit financování vybraných obchodníků. Na rozdíl od 
finančních trhů obecně se fondu podařilo i v roce 2018 dosaho-
vat stabilních zisků. Potvrdilo se, že management odvádí opravdu 
skvělou práci, když i přes zvýšenou volatilitu na finančních trzích 
fond nezaznamenal v roce 2018 žádnou ztrátu, zatímco index 
S&P 500 se v únoru propadl o 5 % a v prosinci o 10 %.

Výhled pro rok 2019
Reserva by měla nadále zůstat portfoliem nekorelovaných strate-
gií s cíleným ročním výnosem okolo 4%-5 % p.a. (pro třídu akcií A). 
Očekávaný výnos je počítaný podle následujícího schéma:

Hrubý výnos portfolia           9,0 % p.a.

minus Cash Drag [10%]                           =                   8,1 %

minus Očekávané ztráty [1.5 p.b.]       =  6,6 % 
     

minus Měnové zajištění [0.8 p.b.]        =                   5,8 %

minus  Poplatky a Daně [1.3 p.b.]        =  

Očekávaný čistý výnos           4,5 % p.a.

Očekáváme, že kvůli pokračující atraktivitě alternativních ak-
tiv bude v budoucnu obtížnější než doposud najít výjimečné a 
opravdu alternativní fondy (tedy fondy zcela nekorelované s tr-
hem). Předpokládáme proto, že v budoucnu dostanou v portfoliu 
o něco větší prostor tržně neutrální fondy (tedy takové, které sice 
investují do tržních instrumentů, ale zároveň minimalizují úroveň 
rizika vyplývajícího z vývoje celého trhu).

Velikost fondu poroste v následujících letech o přibližně půl mili-
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ardy korun ročně. Zahrnutí fondu mezi fondy kvalifikovaných in-
vestorů nabízených prostřednictvím platformy Conseq je jedna z 
cest, jak toho chceme dosáhnout.

Reserva by měla nadále zůstat klidným přístavem uprostřed ně-
kdy poměrně rozbouřeného oceánu investic. Naším primárním 
cílem vždy bylo, a nadále zůstává, ochránit reálnou hodnotu ma-
jetku našich investorů v jakémkoli tržním prostředí.
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