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Kurz podílového listu k 31.7.2017                 2.0418 Kč  

Hodnota 

za poslední měsíc -1,12% 

od počátku roku 14,93% 

za posledních 12 měsíců 18,60% 

za poslední 3 roky 14,00% 

od založení fondu (2001) 122,25% 

Celkový majetek podílníků   1 530 179 523 Kč  

Přírůstek majetku od počátku roku      201 272 623 Kč  

 
 
Vážení podílníci, proč investovat právě do PROSPERITY ? 

 

1) Investiční společnost PROSPERITA má k dispozici dlouhodobě ověřovaný software „PROSPERITA SECTOR ANALYSIS“ 

k vyhledávání nejlepších společností s nejlepšími managementy, s nejvyšší rentabilitou a s nejvyšším nárůstem ziskovosti. 

 

2) A jak se letos vedlo zahraničním akciím, které nám doporučil (vybral) náš software? 

 

    Hodnota 

  Růst podílu 

  ceny  v OPF 

Společnost v 2017 v % 

Alibaba Group 96.00% 9.24% 

SINA Corporation 68.00% 1.69% 

Adobe Systems 51.00% 0.90% 

Facebook 49.00% 19.10% 

Micron 46.00% 13.25% 

ON Semiconductor 34.00% 4.93% 

NetEasy 28.00% 16.91% 

Priceline Group 26.00% 3.82% 

Celgene Corporation 23.00% 1.20% 

Alphabet 21.00% 5.24% 
 

3) Co byste jěště měli vědět o akciích obchodovaných na trzích v USA? 

a) Profesor J. Siegel zdokumentoval, že akcie průměrných amerických společností rostly nominálně za posledních 200 let zhruba o 

9 – 10 % ročně! A to přes řadu válek a ekonomických a politických krizí. 

b) Profesor R. Hagen zjistil, že akcie 10 –ti % nejlepších společností rostly mezi lety 1979 – 1993 průměrně 30 % ročně. Tedy 

třikrát rychleji než průměr všech amerických akcií. 

c) Podle databáze Chicagské university vyplývá, že od roku 1926 do roku 2015 obstaralo 86 nejlepších společností 50 % 

veškerého růstu amerického trhu! 

Proč nevybírat z dobrých ty nejlepší? Investujte spolu s PROSPERITOU!! 

 

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

Měsíční zpráva srpen 2017 
PROSPERITA – OPF globální 
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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 

 
 
 
 
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 1,530 mld. Kč, z toho 294 mil. Kč tuzemské akcie a 1,234 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. 


