Sirius Investments Reserva
měsíční zpráva za květen 2018 (třída B)

Cena akcie (třídy B):

1,0858 Kč

Majetek fondu:

1 869 003 190 Kč
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Podfond Sirius Reserva zaznamenal v květnu 2018 čistý výnos pro investory ve výši 0,47 % (třída B investičních akcií).
Průměrný roční výnos od založení činí 3,6 % p.a. Objem aktiv v podfondu (ve všech třídách) dosáhl ke konci května 2018
1,87 mld. Kč (koncem května 2017 činil 1,38 mld. Kč).
Květnový výnos byl, podobně jako v dubnu, výsledkem dvou faktorů.
Prvním je pokračující výborná výkonnost jednoho z fondů v segmentu životních pojistek, která v květnu dosáhla téměř 2%
m/m. Další z našich fondů aktivních ve stejném segmentu kvůli absenci maturit (pojistných událostí) sice pouze stagnoval,
obecně však celý segment životních pojistek byl jedním z hlavních tahounů výkonů v prvních pěti měsících letošního roku.
Druhým z důvodů bylo další snížení nadměrné držby hotovosti, která provázela podfond Reserva několik posledních
čtvrtletí. K počátku května jsme ukončili due diligence proces a následně zainvestovali do nového fondu faktoringových
pohledávek v jižní Americe. V tomto fondu jsme dokázali vyjednat výraznou slevu na poplatcích za obhospodařování i
výkonnost, které jsou příjmem Reservy, což zvyšuje očekávaný čistý dolarový výnos této investice mírně nad 10 % p.a.
Dle očekávání tak ke konci května dále poklesla držba nadměrné hotovosti. Byť excesivní hotovost stále není nulová,
celková hotovost se blíží k našemu dlouhodobému cíli ve výši 5 % (tuto hodnotu cílíme pro účely hladkého řízení likvidity
a pro účely měnového zajištění). S tím, jak ke konci června došlo k zainvestování prostředků pro nadcházející hurikánovou
sezónu, měla by se držba hotovosti od počátku druhého pololetí k této hodnotě přiblížit.
I během května přetrvávaly zvýšené náklady měnového zajištění, a to na úrovni 0,13% měsíčně. V červnu došlo kvůli
slabosti české koruny k růstu sazeb ČNB, což se ale kvůli růstu sazeb FED-u ve stejném měsíci o 0,25 p.b. na ceně zajištění
neprojevilo.
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Rozložení strategie Reserva
Cílený
Cílené zastoupení
hrubý roční výnos
aktiva

Typ investičního aktiva
P2P půjčky (platformy)

7%

0%

12 %

20 %

Faktoringové pohledávky

7%

15 %

Zajišťovací produkty

9%

15 %

Přímé půjčky jiné (překlenovací dluhopisy apod.)

10 %

25 %

Financování právních sporů

10 %

15 %

Tržní instrumenty (vč. hotovosti)

3%

5%

Jiné (např. financování obchodníků na finančních trzích)

7%

5%

Produkty životního pojištění

Cílený roční výnos Sirius Investments Reserva (třída A i B)*

min. 5,0 %

*Cílený roční výnos pro investora je uveden po odečtení všech nákladů, poplatků a daní.
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„Existuje lepší způsob. Najděte ho.“
Thomas A. Edison

Sirius Investments SICAV obdržel povolení k činnosti a podléhá dohledu ze strany České Národní Banky. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely
a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré
parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní
poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou
zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@siriusinvestments.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních
poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.
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