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Prečo nasledovať trend?

Keď pred 10 rokmi svetový akciový trh stra-
til viac ako polovicu svojej hodnoty, koniec 
dvadsaťročnej expandujúcej fázy bol spečate-
ný. Investori museli zobrať na vedomie, že roky 
praktizované a úspešné buy-and-hold koncep-
ty už viac nefungujú. Dnes môžeme pozorovať 
podobnú situáciu aj na dlhopisových trhoch. 
Stojíme voči trhom, ktoré sú nepredvídateľné 
a turbulentné. Kto chce docieliť zisk, musí konať 
flexibilne a podľa možnosti investovať tam, kde 
je to najziskovejšie. Stratégia buy-and-hold nie 
je aktuálna, kto čaká, stráca. Kto chce aj v bu-
dúcnosti docieliť zisk, stavia na aktívne riadené 
produkty, ktoré sa pokúšajú nasledovať trendy. 
Dobre fungujúci obchodný systém, ktorý do tr-
hov aktívne vstupuje a aj z nich vystupuje a kto-
rý sa snaží na trendoch zúčastniť, ponúka dobré 
šance na pozitívny zisk. Kto sa podieľa na trhoch 
idúcich nahor a vystupuje, keď padajú, môže 
straty ohraničiť a zisky nechať bežať.

Trend kopírujúce fondy nepredpovedajú bu-
dúcnosť, ale vždy vyhľadávajú najsilnejšie 
trendy na trhu. Vývoj na svetových finančných 
trhoch sa v posledných rokoch vyznačuje vý-
raznou volatilitou a ďalšie smerovanie kapitá-
lovéhu trhu je veľmi ťažko odhadnuteľné.

Množstvo investorov sa neriadi starou múd-
rosťou „buy low, sell high“ (kupuj dole, predá-
vaj hore), ale predáva akciové tituly, až keď je 
to najhoršie už za nimi, a defenzívne dlhopiso-
vé tituly sa nakupujú do portfólia, keď na kapi-
tálovom trhu vládne býčia nálada. Ako správne 
načasovať vstup do jednotlivých nástrojov fi-
nančného trhu? Riešením môže byť technická 
analýza, ktorá nepozná prognózy ani emócie.

Technický obchodný systém

V protiklade k väčšine klasicky manažova-
ným podielovým fondom sa investičná filozo-
fia C-QUADRAT ARTS Total Return Global-
-AMI neorientuje na benchmark, ale snaží sa 
v rôznych fázach trhu dlhodobo zarobiť vý-
nosy. Investičná politika C-QUADRAT ARTS 

Total Return Global-AMI pritom sleduje Total 
Return − prístup. Manažment fondu využíva 
technický obchodný systém s krátko- až so 
strednodobým trendkopírujúcim nastavením 
od ARTS Asset Management, spoločnosťou 
skupiny C-QUADRAT.

Fond C-QUADRAT ARTS 
Total Return Global-AMI 
reprezentuje vysoko ak-
tívny štýl manažmen-
tu. Plne automatizova-
ný obchodný systém 
sleduje jasne definova-
né pravidlá a analyzuje 
viac ako 10 000 podie-
lových fondov, pričom 
pre portfólio fondu stojí 
k dispozícii obsiahle in-
vestičné univerzum s ti-
tulmi zo všetkých geo-

grafických regiónov a odvetví. S flexibilnou 
alokáciou aktív má byť plne využitý výnoso-
vý potenciál najúspešnejších krajín a odvetví, 
ktorých výnos sa každú chvíľu mení a vyvíja 
(viď obrázok nižšie).

Investícia 
naprogramovaná na výnos

C-QUADRAT ARTS Global AMI

Počas dlhodobého vzostupného trendu:
podiel akcií* priemerne 60 % – 100 %

Počas dlhodobého pohybu stranou:
podiel akcií* priemerne 40 % – 60 %

Počas dlhodobého klesajúceho trendu:
podiel akcií* priemerne 0 % – 40 %
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C-QUADRAT ARTS fondy
Riadenie akciovej kvóty k zamedzeniu dlhých stratových fáz

Stojíme voči trhom, ktoré sú nepredvídateľné a turbulentné
Kto chce docieliť zisk, musí konať flexibilne
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C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI
Vývoj hodnoty od prevzatia manažmentu fondu spoločnosti

C-QUADRAT/ARTS 27. 3. 2003

Informácie k vývoju globálnych akciových trhov
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Globálna rotácia štátov v praxi
2007 – 2014

Celkový výnos 107,87 %

Ročný výnos 6,37 %

Ročný výnos v EUR za posledných 10 rokov 5,49 %

Maximálny prepad -55,02 %
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MSCI World EUR  27. 3. 2003 – 30. 1. 2015

Výnosy dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. 
Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom, kurzy môžu stúpať 
a klesať a nie je zaručená návratnosť investície. Vstupné a výstúpné 
poplatky nie sú vo vývoji výkonnosti zohľadnené. Na výpočet 
výkonnosti je použitá metodika OeKB (Rakúska kontrolná banka). 
Zdroj: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Zdroj: Bloomberg

Poznámka: V prípade záujmu o C-QUADRAT 
ARTS Global AMI kontaktujte svojho privát-
neho bankára. Pred investovaním sa zoznám-
te s prospektom fondu, ročnou správou a v prí-
pade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou 
správou fondu. Kľúčový informačný dokument 
(KID alebo KIID) a zverejnený predajný prospekt 
fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-
-AMI v aktuálnom znení je záujemcom bezplat-
ne k dispozícii v sídle Ampega Investment GmbH, 
Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Kolín nad 
Rýnom, Nemecko, v sídle platobného a informač-
ného miesta v Slovenskej republike, European 
Investment Centre o.c.p., a. s., Apollo Business 
Center, Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, ako aj 
v investičnej spoločnosti C-QUADRAT Kapitalan-
lage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, 
Rakúsko a na www.c-quadrat.com. Kapitálová in-
vestícia v investičných fondoch podlieha všeobec-
ným konjunktúrnym rizikám a výkyvom hodnoty. 
Trendy sa môžu meniť a zapríčiniť negatívny vývoj 
hodnoty. Trend kopírujúci obchodný systém môže 
trendy nad- alebo podvážiť. Poznámka pre koneč-
ného spotrebiteľa: Vstupný poplatok môže dostať 
vaša banka alebo váš sprostredkovateľ. Odmena 
za správu môže obsahovať predajnú províziu, kto-
rú dostane poprípade čiastočne vaša banka alebo 
váš sprostredkovateľ. Produkty môžete zjednať 
prostredníctvom svojho investičného poradcu, 
svojej banky alebo svojej sporiteľne.

Výnosy nechať bežať

Majetok fondu môže byť podľa fázy na kapitá-
lovom trhu plne zainvestovaný do akcií, resp. 
akciových fondov. V negatívnych fázach na 
svetových burzách môže byť podiel akcií zre-
dukovaný až na nulu. V takýchto prípadoch 

sú aktíva fondu z veľkej časti zainvestované 
do dlhopisových fondov, resp. fondov peňaž-
ného trhu alebo hotovosti. Pritom alokácia 
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 

sa primárne orientuje na vývoj globálneho ak-
ciového indexu MSCI World. V prípade, že in-
dex stúpa, zvýši sa podiel akcií v portfóliu a pri 
klesajúcom indexe sa zníži. Dlhopisová zložka 
portfólia sa riadi recipročne k MSCI World in-
dexu, ostatný kapitál sa investuje do fondov 
peňažného trhu alebo hotovosti.

Pre každú triedu aktív sú následne vybrané 
fondy, ktoré vykazujú na základe posúdenia 
obchodného systému vždy najsilnejší sta-
bilný trend. Prostredníctvom týždennej alo-

kácie je portfólio vždy prispôsobené aktuál-
nej situácii na kapitálovom trhu.

Straty ohraničiť

Aby bolo zamedzené možným prepadom, pred 
nákupom každého titulu je zafixovaný stop-
-loss-limit. Ten je pritom vždy závislý od vola-
tility jednotlivého titulu. Pri menej volatilných 
tituloch sú stop-loss limity nastavené užšie, 
pri viac kolísavých hodnotách na širšie rozpä-
tie. Pri pozitívnom vývoji už nakúpenej pozície 
je stop-loss-limit adekvátne dotiahnutý, aby 
sa pri možných trendových prepadoch dalo čo 
najrýchlejšie participovať znovu na výnosoch.

C-QUADRAT ARTS Total Return Global-
-AMI ukončil krízový rok 2008 s jedno-
miestnym mínusom, na porovnanie globál-
ny akciový index MSCI World sa v danom 
roku prepadol o 37,6 %. 

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return 
Global-AMI ponúka od prevzatia ma-
nažmentu spoločnosťou ARTS Asset Ma-
nagement dňa 27. 3. 2003 investorom dl-
hodobo čistý ročný výnos na úrovni 8,13 % 
(k 30. 1. 2015) a v porovnaní s akciovým tr-
hom sa snaží ohraničiť straty.

Autorom článku je Jakub Křivan,  
Director of Sales C-QUADRAT Kapitalanlage AG, 
 finančný partner Privatbanky.
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C-QUADRAT ARTS TR Global – AMI 27. 3. 2003 – 30. 1. 2015 Celkový výnos 152,47 %

Ročný výnos 8,13 %

Ročný výnos v EUR za posledných 10 rokov 7,38 %

Maximálny prepad -17,63 %


