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Obchodní systém společnosti ARTS Asset Management reaguje na aktuální 
vývoj na akciových trzích 

 
Vídeň, 12.03.2020. Vzhledem k současné napjaté hospodářské situaci a výsledný pokles cen na 

akciových trzích - světový akciový trh (MSCI World v eurech) utrpěl v posledních dnech prudkou 

korekci přibližně -22,4% (19.02. až 11.03.2020) - reagoval kvantitativní obchodní systém ARTS 

opět  přiměřeně av závislosti na strategie dramaticky snížil akciovou kvótu ve svých total return 

fondech.  Kromě toho se spustily četné stop-loss-limity a konaly se prodeje. Investice z regionů 

Japonska, Taiwanu, Tichomoří, USA, evropských a globálních akciových fondů se snížily a do značné 

míry prodali. V současnosti v portfoliu stále existují akciové pozice v sektorech udržitelnosti, 

zdravotnictví, globálních dodavatelů a nemovitostí.  V závislosti na strategie se akciová kvóta v 

současnosti pohybuje mezi 10-20%.  Pokud bude trend na akciových trzích i nadále klesat, podíly akcií 

budou dále snižovat a dočasně přesouvat do srovnatelně bezpečných dluhopisových fondů a do fondů 

peněžního trhu. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro nezávazné informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu 
nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách 
spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce.  

Výsledky z minulosti a simulovaný vývoj hodnot neumožňují vyvodit závěry pro budoucí vývoj investičního fondu a 
nezaručují stejný nebo podobný vývoj v budoucnosti.  

 

Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní 
a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská 
kontrolní banka). V investované částce 1.000,- EUR hradí investor také vstupní poplatek ve výši max. 50,- EUR, o který se 
jeho vstupní investice sníží. Výnosy z investice se kromě toho snižují také o případné transakční náklady a náklady na 
úschovu. 

 

Podklady k nákupu fondu reprezentuje platný Prospekt fondu, aktuální verze Klíčových informací pro investory (KID nebo 
KIID), Statut fondu a výroční zpráva fondu. Pokud je výroční zpráva fondu starší než 8 měsíců, pak rovněž pololetní zpráva 
fondu. Potenciální investoři mohou zdarma získat aktuální verze těchto dokumentů v němčině od společnosti ARTS Asset 
Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, a na webové stránce www.arts.co.at, v sídle 
platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Postal Code 14078 
a na webové stránce www.rb.cz.  

 

Trendy se mohou změnit a vést k negativnímu vývoji. Trend-kopírující obchodní software může nadvažovat nebo 
podvažovat trendy. Informace o škále běžně účtovaných poplatků investičními společnostmi jsou zveřejněny rakouským 
orgánem dohledu (FMA) na jeho webových stránkách (www.fma.gv.at). Použité mohou být následující zdroje dat: 
Bloomberg, S & P (Micropal), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH, ARTS Asset Management GmbH, Tipasa, Profit 
Web, FAIT / Software Systems, OnVista, OeKB. 

 

 

 

 

 

http://www.fma.gv.at/

