
Sirius Investments Reserva 
měsíční zpráva za listopad 2019 

dividendová třída D (v CZK)  - výkonnostně a popatkově plně srovnatelná s třídou C.

Cena akcie (třídy A):   1,0300 CZK
Majetek fondu:       2 410 708 609 CZK

V listopadu 2019 zaznamenal podfond Sirius Reserva výnos pro investory ve výši 0,45 % (třída CZK D investičních akcií). 
Výnos za uplynulých posledních 12 měsíců činí 3,00 %. Majetek ve správě fondu je aktuálně 2,4 mld. Kč.

Nízké výnosy v listopadu vykázaly fondy investující do zajišťovacích kontraktů, jak je v této části roku – po konci hurikánové 
sezony - běžné. Nadprůměrné měsíční výnosy zaznamenaly naše investice do fondů vykupujících životní pojistky na 
sekundárním trhu. Vzhledem k zvýšenému zájmu institucionálních investorů o toto aktivum je při nadcházející cestě 
analytického týmu Siria do USA závěrem ledna jednou z priorit upřesnění výnosového výhledu tohoto aktiva a následná 
úprava zastoupení životních pojistek v portfoliu Reservy (aktuálně 10%). Žádná část portfolia nevykázala významnější 
ztrátu.

Prosincový investiční výbor schválil novou investici pro počátek roku 2020 – francouzský fond poskytující leasing 
železničních souprav evropským dopravcům. Součástí prověření fondu byla, jako vždy, osobní návštěva investičního 
týmu Siria v sídle fondu v Paříži. Leasing železničních souprav nabízí atraktivní dlouhodobý výnos s velmi malou závislostí 
na ekonomickém vývoji. Pozitivními faktory pro tuto investici jsou také značné průměrné stáří železničních souprav v 
kontinentální Evropě (a s tím související potřeba jejich obnovy) a také podpora rozvoje železniční dopravy ze strany 
Evropské komise.
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Led Úno Břz Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro V roce Od 
vzniku

2018 + 0,27% + 0,27%

+ 3,00%2019 - 0,78% + 0,06% + 0,33% + 0,29% + 0,32% + 0,34% + 0,38% + 0,36% + 0,45% + 0,50% + 0,45%  + 2,72%
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Sirius Investments SICAV
Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1

www.siriusinvestments.cz
info@siriusinvestments.cz

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.

Mgr. Martin Burda, MBA
Statutární ředitel

John Vax, MBA, CFA
Investiční ředitel

Ing. Martin Lobotka, M.A.
Výkonný ředitel

„Existuje lepší způsob. Najděte ho.“
Thomas A. Edison

Rozložení strategie Reserva 

Strategie
Cílené zastoupení 

aktiva
Cílený 

hrubý roční výnos

Financování právních sporů 10 % 10 %

Produkty životního pojištění 10 % 8 %

Zajišťovací produkty 10 % 8 %

Faktoring 15 % 7 %

Fondy přímého financování 25 % 8 %

Financování infrastruktury (doprava a zdravotnictví) 10 % 8 %

Ostatní (např. financování obchodníků na finančních 
trzích)

15 % 8 %

Hotovost                    5 %                 -

Cílený roční výnos Sirius Investments Reserva (tř. CZK A)* min. 4,0 %

*Cílený roční výnos pro investora je uveden po odečtení všech nákladů, poplatků a daní.


