
Sirius Investments Activist
mesíční zpráva za březen 2023 (třída T CZK)

Cena akcie (31.3.2023):       1,2838 Kč
Majetek fondu:                  365 mil. Kč
ISIN:                                        CZ0008045184

Podfond Sirius Investments Activist zaznamenal v 1. čtvrtletí 2023 čistou ztrátu pro investory ve výši 1,8 % (třída denominována 
v CZK). Čistý anualizovaný výnos od založení tak činí +9,8 %. Čistá hodnota aktiv dosáhla 365 mil. korun.

Ke ztrátě podfondu Activist nejvíc přispěli obchodníci s ropou, jejichž váha v portfoliu byla v průběhu daného kvartálu 
navyšována až na 20 %. Vedlo nás k tomu přesvědčení, že cena ropy, která od léta 2022 spadla o více než 40 %, již nemá mnoho 
prostoru pro další propad, vezmeme-li v úvahu fakta jako postupné otevírání čínské ekonomiky, snižující se globální zásoby 
této komodity či podinvestovanost těžebních kapacit z poslední dekády. Rizikem samozřejmě může být hlubší ekonomická 
recese, avšak strategie států OPEC zde tvoří jakousi protiváhu, která by měla zabránit hlubším propadům ceny ropy. Na těchto 
bodech se shodnou všichni manažeři, se kterými jsme v kontaktu, a tak věříme, že nadvážení expozice vůči obchodníkům 
s ropou ještě přinese své ovoce později v tomto roce. V prvním kvartálu tato teze utrpěla kolapsem amerických bank a 
následným strachem o globální spotřebu, kdy cena americké ropy WTI odepsala v prvním čtvrtletí necelých 6 %.

Bohužel se nedařilo také jednomu z našich aktivistických investorů, kdy významná pozice jeho portfolia odepsala desítky 
procent poté, co skončila neúspěchem dříve oznámená akvizice velkým americkým investorem. Tento manažer tak v prvním 
čtvrtletí zaznamenal ztrátu i přes to, že většina akciových trhů ve stejném období rostla. 

Ztráty se nám podařilo zmírnit oportunistickým obchodem s dluhopisy americké pobočky Credit Suisse. V březnu, kdy 
eskalovaly problémy této druhé největší švýcarské banky, jsme se mohli opřít o naši analýzu této společnosti a konkrétního 
dluhopisu zkraje roku a nakoupit jej za velmi příznivou cenu. Cena dluhopisu vystřelila ke své nominální hodnotě nedlouho 
po nákupu, jelikož Credit Suisse využila příležitosti a oznámila nabídku odkupu dluhopisů za cenu blízkou nominální hodnotě. 
Pozice byla v portfoliu Activistu pouhých pět dní, přesto dodala 0,8 % k celkové výkonnosti podfondu.

 

Activist
Sirius Investments SICAV

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

2020  +0,99 %  +5,03 % +1,84 % -1,00 % +1,40 % +8,44 %

+28,38 %
2021 -0,53 % +4,56 % +3,06 % +1,36 % +0,72 % -2,28 % +0,40 % -0,13 % -0,58 % +4,63 % +2,59 % -0,48 % +13,88 %

2022 -0,65 % -1,65 % +5,74 % -0,85 % +1,08 % -2,33 % +0,43 % +0,73 % +2,26 % +0,84 %  -3,25 % +3,74 % +5,87 %

2023 -0,68 % +0,75 % -1,87 % -1,81 %



„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 Activist
obhospodařovatel: Sirius investiční společnost, a.s.

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

Aktuální investiční témata podfondu Activist

Témata Přibližné zastoupení
Cílený 

hrubý roční výnos

Komoditní příležitosti 15 % 20 %

Aktivističtí investoři (Long) 30 % 20 %

Mimořádné situace (inflační očekávání, příležitosti na 
sekundárních trzích) 

30 % 15 %

Spoluinvestování s manažery 20 % 20 %

Hotovost 7 % 0 %


