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VÝKONNOST FONDU

Objem aktiv ve správě fondu: 
685 mil. Kč

Aktuální hodnota akcie: 
1,1647 Kč

Období 1M 3M 6M 12M Od zač. p.a.

Výkonnost 0,97 % 2,90 % 4,89 % 4,58 % 3,26 %

VÝVOJ CENY INVESTIČNÍ AKCIE

TOP 10 POZIC V PORTFOLIU STRUKTURA SPLATNOSTI

Výroční zprávu fondu pro rok 2021 naleznete zde.

*Důležité  upozornění:  Cena  akcie  a  počet  cenných  papírů  pro  investice  od  12/2022  vychází  z  účetnictví,  které  čeká  na
potvrzení pravidelným ročním auditem.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA FONDU   

http://www.encorfunds.com/dokumenty/VZ%202021_EnCor%20Funds.pdf


KOMENTÁŘ K VÝVOJI TRHU

Hřiště dluhopisových trhů poslalo začátkem roku 2023 ceny dluhopisů nahoru. V USA
se tento trend zastavil koncem ledna, ale v Evropě pokračoval i v únoru. Trhy teď hýbe
debata  o  tom,  jak  houževnatá  se  ukáže  inflace  a  nakolik  jsou  centrální  banky
připraveny s ní bojovat dalším zvyšováním úrokových sazeb. Naopak polevily obavy z
hluboké recese tak, jak klesají ceny energií. Očekávaný pokles GDP v USA je vyvážen
očekávaným  post-lockdownovým  růstem  v  Číně.  Dluhopisy  tak  zůstávají  atraktivní
investicí díky jejich přetrvávajícím vysokým výnosům.

Prudký  nárůst  spotřebitelských  cen  v  lednu  (6%)  vrátil  roční  inflaci  v  ČR  zpátky  na
17,5%. ČNB inflaci  dál  pozorně sleduje,  ale  nemyslíme si,  že by pohnula se sazbami
dřív,  než  ve  čtvrtém  čtvrtletí  2023,  kdy  už  bude  jasnější,  jak  rychle  bude  inflace
ustupovat.

Mark Robinson, člen investičního výboru

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA

Akcie fondu v lednu přidala dalších 1,0%, což znamená, že za posledního půl roku fond
vydělal svým investorům +4,9% (v ročním vyjádření by to bylo +10,0%). To podstatně
více,  než  přinášejí  vklady  v  bankách  (4  až  6%  ve  srovnání  se  zmíněnými  10,0%),
investice  do  fondu  je  navíc  na  rozdíl  od  vkladu  v  bankách  nedaněná,  pokud  investor
vydržel ve fondu alespoň tři  roky. Průměrný výnos do splatnosti dluhopisů ve fondu je
robustních 9% a dává tak naději na pokračující silnou výkonnost fondu. Dluhopis Erste
bank z portfolia byl v lednu splacen a také jsme prodali polovinu své pozice v dluhopisu
OTP Bank. Takto získané prostředky jsme v únoru zainvestovali do nových dluhopisů.

Lubor Žalman, zakladatel fondu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY
EnCor Funds SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor
ve smyslu §272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost 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. Investice do fondu je určena
k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální
investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho
statutu.  Investiční  cíle  se  odráží  v  doporučeném  investičním  horizontu,  jakož  i  v  poplatcích  a  nákladech  fondu.  Sdělení
klíčových  informací  fondu  (KID)  je  k  dispozici  na  www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/  nebo  www.encorfunds.com.  V
listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER | Hvězdova
1716/2b | 140 00 Praha 4. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy
nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA FONDU   
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