
Sirius Investments Reserva 
měsíční zpráva za březen 2023 (třída B)

Cena akcie (31.3.2023):     1,2388 Kč
Majetek fondu:  2 464 mil. Kč
ISIN: CZ0008041878

Podfond Sirius Investments Reserva zaznamenal v 1. čtvrtletí 2023 čistý zisk pro investory ve výši 0,4 % (třída B denominována 
v CZK). Čistý výnos za poslední tři roky tak dosáhl 9,7 % a anualizovaný výnos od založení tedy činí +3,0 %. Čistá hodnota aktiv 
dosáhla ke konci prvního čtvrtletí necelé 2,5 mld. korun. 

V prvním čtvrtletí se nejvíce dařilo knize pravých alternativ, která k celkovému výsledku přispěla v rozsahu zhruba 0,5 p.b. Tato 
kniha však dnes tvoří jen pětinu portfolia, neboť v posledních dvou letech došlo k výraznému snížení váhy těchto mimotržních, 
z povahy věci „dluhopisových“ aktiv. K tomuto snížení jsme přistoupili zejména v očekávání růstu sazeb, které se samozřejmě na 
všech aktivech s fixním výnosem projevuje negativně.

Kniha tržních fondů, která dnes představuje necelou třetinu portfolia, odepsala v prvním čtvrtletí z hrubé výkonnosti přibližně 0,5 
p.b., a to zejména z důvodu slabé výkonnosti fondů obchodujících kapitálovou strukturu společností. 

Pozitivně se na výkonnosti portfolia podepsala otevřená úroková pozice, kterou nadále vyjadřujeme naše přesvědčení o tom, že 
inflace je setrvalejší problém a že sazby ČNB budou muset zůstat vysoko delší dobu. Nakonec, kladný příspěvek k výkonnosti 
pocházel také od zvýšeného objemu hotovosti (včetně kupř. krátkodobých plovoucích dluhopisů), který držíme z důvodu 
opatrnostního i z důvodu zachování flexibility pro příští (mimotržní) investice. 

Reserva je tak nadále v přechodném, vyčkávacím módu, ale první příležitosti v aktivech, která vždy byla pro Reservu vlastní, již 
vidíme. Nyní se nacházíme v posledních fázích analýzy příležitosti v sektoru zajištění katastrofických rizik, jejímž předběžným 
výsledkem je, že v posledním roce došlo v tomto segmentu vlivem silné minulé hurikánové sezony a růstu sazeb v USA k nárůstu 
očekávaných výnosů. O výši expozice na tento segment bude investiční výbor rozhodovat koncem května. V případě, že dojde k 
adekvátnímu přecenění i dalších alternativních aktiv (faktoringové pohledávky, životní pojistky), zvážíme v budoucnu samozřejmě 
návrat i do těchto aktiv.  

Reserva
Sirius Investments SICAV

Led Úno Břz Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro V roce Od 
vzniku

2016 + 0,20% + 0,77 % + 0,62 % + 0,50 % -0,08% +0,49% +0,36% +0,75% +0,46% +0,47% +0,63% + 5,29%

+ 23,88%

2017 + 0,32% + 0,41% + 0,68% - 0,54% - 0,69% + 0,36% + 0,28% + 0,02% - 0,06% + 0,22% + 0,07% + 0,44% + 1,51%

2018 + 0,30% + 0,12% + 0,30% + 0,39% + 0,47% + 0,14% + 0,42% + 0,41% + 0,54% + 0,59% + 0,00% + 0,05% + 3,79%

2019 - 0,83% - 0,11% + 0,26% + 0,23% + 0,33% + 0,33% + 0,36% + 0,35% + 0,46% + 0,45% + 0,47% + 0,30% + 2,63%

2020 + 0,41% + 0,17% - 1,39% + 0,24% + 0,36% + 0,09% - 0,02% + 0,09% - 0,14% + 0,38% + 0,39% + 0,72%  + 1,30%

2021 + 0,38% +0,94% +0,64% +0,23% +0,44% +0,41% +0,11% +0,24% +0,88% +0,34% +0,39% +0,09%  + 5,21%

2022 - 0,71% + 0,51% +0,88% +0,53% -0,20% +0,08% +0,00% +0,26% +0,62% +0,51% -1,40% +0,64% +1,72%

2023 - 0,28% + 0,95% - 0,30% +0,36%



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

Mgr. Martin Burda, MBA
Obchodní ředitel

Předseda představenstva 
obhospodařovatele

John Vax, MBA, CFA
Investiční ředitel

Člen představenstva 
obhospodařovatele

Ing. Martin Lobotka, M.A.
Provozní ředitel

Člen představenstva 
obhospodařovatele

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 Reserva
obhospodařovatel: Sirius investiční společnost, a.s.

Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.siriusis.cz
info@siriusis.cz

Typické rozložení strategie Reserva 

Strategie
Přibližné    

zastoupení aktiva
Cílený 

hrubý roční výnos

„Pravé“ alternativy

Financování právních sporů 10 % 10 %

Příležitosti sekundárních trhů 10 % 10 %

Financování infrastruktury (doprava a zdravotnictví) 10 % 8 %

Fondy přímého financování 5 % 8 %

Tržně neutrální strategie

Aktivistický short-selling 10 % 9 %

Tržní arbitráže 20 % 7 %

Sektoroví specialisté (long-short equity) 10 % 9 %

Oportunistický kredit 5 % 10 %

Komodity 10 % 10 %

Hotovost 7 % 0 %


