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Podfond Sirius Investments Alpha zaznamenal v 1. čtvrtletí 2023 čistý výnos pro investory ve výši +1,8 % (třída denominována v 
CZK). Čistý výnos za posledních 12 měsíců tak dosáhl +9,6 % a anualizovaný výnos od založení pak +7,4 %. Čistá hodnota aktiv 
dosáhla 1,73 mld. korun. 

V prvním čtvrtletí byla patrná dvě zřetelně ohraničená období. V prvních dvou měsících s tím, jak bylo stále zřejmější a zřejmější, 
že americká ekonomika a primárně její trh práce jsou velmi silné, na intensitě nabíraly jestřábí hlasy. Šéf Fed-u dokonce připustil, 
že se po zpomalení tempa utahování v prosinci na standardního čtvrt procentního bodu může americká centrální banka vrátit 
k rychlejším, půlprocentním krokům. Těmto spekulacím učinil konec kolaps regionální banky Silicon Valley Bank, následován 
problémy i u dalších regionálních bank, které na trhu vyvolaly obavy ze silného živelného utažení úvěrových standardů („credit 
crunch“). 

Následoval výrazný pokles výnosů a růst růstových akcií ve srovnání s akciemi hodnotovými, v čehož důsledku činil negativní 
příspěvek našich globálních makro fondů za 1Q23 více než procentní bod.  Nadále však věříme, že k definitivnímu vyřešení inflace 
není jiné cesty než recese spojená s růstem nezaměstnanosti a poklesem ziskovosti firem, a tudíž těmto manažerům nadále 
věříme. 

Největším pozitivním přispěvatelem k výsledku byla čtveřice našich long/short equity fondů (v energetice, zdravotnictví a v 
dopravě), jejichž kladný příspěvek ve volatilním prvním čtvrtletí dosáhl bezmála 2 p.b. Dařilo se také obchodníkům se zemním 
plynem, kteří spekulovali na pokles jeho ceny v důsledku teplého počasí a plně naplněných zásobníků. Cena zemního plynu 
skutečně pak během 1Q23 spadla o 45 %. Nedařilo se naopak obchodníkům s kovy a zemědělskými komoditami spekulujícím 
na růst komodit. Zatímco zásoby těchto komodit se stále snižují (mnohdy i pod pětileté průměry), ceny těchto komodit klesaly v 
důsledku obav trhů z recese. 
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Led Úno Břz Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro V roce Od vzniku

2018 - 0,48% +0,43% +0,30% -0,73% -0,23% -1,55% -2,25 %

+40,54 %

2019 +1,76% +1,47% -0,09% +1,36% +0,36% +0,32% -0,19% +1,10% +1,13% +0,26% +0,90% +1,10%  +9,87 %

2020 +0,67%  +0,07% +1,53% +1,01% +1,32% +0,36% -1,78% +1,66% -1,60% +2,46% -0,84% +1,35% +6,30 %

2021 -1,02% +3,34% -0,72% +0,53% -1,27% -0,13% -0,07% +0,34% +1,04% +1,98% -0,60% +0,50% +3,90 %

2022 +1,75% +1,31% +4,84% +2,91% +0,47% +0,09% -0,91% +1,06% +1,75% +0,55% -1,64% +3,23% +16,36 %

2023 +1,25% +0,14% +0,41% +1,82 %



„Existuje lepší způsob. Najděte ho.“
Thomas A. Edison
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Sirius Investments SICAV i Sirius investiční společnost, a.s. obdržely povolení k činnosti a podléhají 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 (vč. dodatků). 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@siriusis.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.

Sirius Investments SICAV, podfond Alpha
obhospodařovatel: Sirius investiční společnost, a.s.

Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, Česká republika
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Typické rozložení strategie Alpha 

Strategie
Přibližné 

zastoupení aktiva
Cílený 

hrubý roční výnos

Long Short equity - sektoroví specialisté 20 % 12 %

Komodity 30 % 15 %

Relative value arbitáže 20 % 12 %

Globální makro 20 % 15 %

Hotovost 10 % 7 %


