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Kurz podílového listu k 31.10.2017 2.2522 Kč 

Hodnota 

za poslední měsíc 5.98% 

od počátku roku 26.78% 

za posledních 12 měsíců 27.34% 

za poslední 3 roky 31.46% 

za posledních 5 let 77.06% 

od založení fondu (2001) 145.15% 

Celkový majetek podílníků   1 706 915 870 Kč  

Přírůstek majetku od počátku roku      378 008 969 Kč  

 
 
 
 
Vážení podílníci,  

 

úvodem si dovolujeme Vás seznámit s vývojem cen akcií v portfoliu fondu PROSPERITA-OPF globální: 

      

  Růst Hodnota 

  ceny  podílu 

Společnost v 2017 v OPF 

Alibaba Group 111.00% 9.32% 

Micron 102.00% 19.83% 

SINA 77.00% 1.74% 

Applied Materials 75.00% 6.71% 

Adobe Systems 70.00% 0.68% 

ON Semiconductor 67.00% 4.74% 

Facebook 57.00% 18.15% 

Skyworks Solution 54.00% 0.52% 

Apple 46.00% 1.09% 

BAIDU 48.00% 0.16% 

NetEasy 31.00% 14.39% 

Priceline Group 30.00% 1.85% 

Alphabet 30.00% 2.67% 

Celgene -13.00% 0,91% 

Průměr 12 spol. držených fondem 
56.07% 

 PROSPERITA OPF globální 

 Průměr 280 globálních společností 16.00% 

 Index S&P 500 15.00% 

 Vývoj kurzu USD/CZK -13.95% 
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1) Tentokrát bychom Vás chtěli seznámit s úvodní částí článku „Sillicon Valley navrhuje nové revoluční burzy“, vydaného dne 

20.10.2017, autor Redakce, Patria Online: 

„Teorie vysv ětlující výši cen akcií je ve své podstat ě jednoduchá: Hodnota akcie odpovídá tomu, jaká je o čekávaná 

hodnota hotovosti, kterou svým investor ům v budoucnosti p řinese. Pokud firma u činí nějaký krok, který tok hotovosti 

dlouhodob ě zvýší, hodnota a cena akcie vzrostou. Jestliže nao pakdojde k n ěčemu, co tok o čekávané hotovosti sníží, 

cena a hodnota poklesnou. Alternativní teorie sice hovo ří o tom, že ceny akciíodrážejí jen velmi krátkodobý  výhled, 

jenže takový pohled p ředpokládá, že investo ři jsou v podstat ě hlupáci, tvrdí na stránkách Bloobbergu Matt Levine . A 

poukazuje na to, že v oblasti investování a chápání  hodnoty akcie možná p řichází významná revoluce.“ 

S vysloveným názorem se analytici inv. společnosti PROSPERITA plně ztotožňují a na obdobných pravidlech je také postaven 

náš počítačový program „ROAM“, který mezi dobrými manažery vybírá ty nejlepší. Seznam těch nejlepších společností jsme 

Vám právě představili. 

 

 

 

 

 

 

Proč nevybírat z dobrých ty nejlepší? Investujte spolu s“ PROSPERITOU“ ke spole čné „PROSPERIT Ě“!! 

Nadále platí i to, že si spole čnost neú čtuje žádné vstupní ani výstupní poplatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investi ční cíl: 
 
Hodnotu našeho vnitřního investičního cíle nezveřejňujeme. Spodní hodnota tohoto cíle však činí 10% za rok. 
 

 

 

 

 

  

Pokud máte n ějaký dotaz? 

 

- pokud budete potřebovat podrobnější informace, 

- pokud budete chtít vědět aktuální vývoj hodnoty Vašich podílových listů, 

- pokud budete potřebovat pomoct s nákupem či prodejem podílových listů, 

rádi Vám vyhovíme, můžete nás kontaktovat: 

tel.:   +420 596 112 637 Ing. Adéla Bínová 

email:   info@prosperita.com 

web:   www.prosperita.com 
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Základní informace: 
 
Název fondu   PROSPERITA – otevřený podílový fond globální 

Správce fondu  PROSPERITA investiční společnost, a.s. 

Depozitář  ČSOB, a.s. 

Audit   AUDIT PROFESIONAL, a.s. 

Zaměření   fond balancovaný globální, investuje jen v zemích OECD 

Dohled   fond je přísně regulován podle evropských předpisů, je dozorován ČNB 

Měna   Kč 

Ocenění   týdenní 

Investiční horizont 3 až 5 let 

Velikost majetku fondu 1,706 mld. Kč, z toho 307 mil. Kč tuzemské akcie a 1,412 mld. Kč zahraniční akcie  

 
 
 
Analytický tým PROSPERITA investiční společnost, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
Vzhledem k možným nep ředvídatelným výkyv ům na finan čních trzích nem ůže spole čnost zaru čit dosažení stanoveného cíle. 
Společnost tak upozor ňuje investory, že p ředchozí výkonnost Fondu nezaru čuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota 
investice a p říjem z ní m ůže stoupat i klesat a není zaru čena plná návratnost p ůvodn ě investované částky. 


