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Stabilní investice
s atraktivním 
výnosem

Minimalizujeme rizika 
investováním do více sektorů Srovnání výkonnosti předních akciových indexů 

a fondu BHCG ALS-Equity v roce 2022.

Vyvážené portfolio 
pro jakoukoliv situaci.

ALS-Equity fond je sestaven k překonávání neustále 
se měnících tržních podmínek. Důkladná selekce 
aktiv z celého světa je klíčovým prvkem, který 
fondu dodává stabilitu.

Rozložení rizik patří mezi základní strategie úspěšného 
obchodování na kapitálových trzích. Diverzifikace 
portfolia je nezbytná pro zachování vysoké úrovně 
stability v průběhu střídajících se vlivů na trzích, 
či ekonomických cyklů. 

Průměrný výnos v posledních 
třech letech:

Zmírnění volatility: 
strategie SHORT-HEDGE

Portfolio zajišťujeme speciálními nástroji, které 
přinášejí zhodnocení i při poklesu celého trhu. 
Tyto strategie nám pomáhají udržet portfolio 
v ziskovém pásmu, zatímco se běžné fondy 
dostávají do záporných čísel.

spoření BHCGfondy ČR
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FOND ALS-Equity investuje do zavedených společností 
s nejvyšším ratingem a tržní kapitalizací napříč celým světem 
a sektory, s důrazem na vytváření dlouhodobých hodnot bez 
ohledu na tržní volatilitu. V průběhu existence diverzifiko-
vaného fondu se investor může setkat se změnami alokací 
kapitálu, nicméně hlavní hodnota, stabilita, zůstane vždy stejná. 
Rozložení aktiv fondu je navíc velice široké, což zvyšuje jeho 
stabilitu v případě tržních výkyvů v jednotlivých regionech.
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• Využití investičních nástrojů, které těží
   z poklesu trhu (hedging).

• Rozložení rizik mezi různé třídy aktiv. 

• Výběr nejperspektivnějších sektorů z celého trhu.
 
• Investice do stabilních společností 
  s dlouhodobou historií.

• Překonáváme srovnatelné bankovní produkty.

• Výkonnost fondu není ničím omezena.

• Prověřená investiční strategie, důkladná diverzifikace.

• Ochrana kapitálu v průběhu celého ekonomického cyklu.

• Možnost investovat na vyspělých trzích USA, Kanady, 
  západní Evropy a Asie.

Ideální 
rozložení aktiv
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Cílený výnos p.a.

8 - 13 %

Výnos za rok 2021
(po odečtení nákladů)

8,1 %

Realizovaných investic

1,6 mld

Průměrná tržní kapitalizace 
titulu v portfoliu

1,3 B+
Možnost investice v

CZK  USD  EUR

Naše pravidlo zní investovat pouze 
do toho, co velmi detailně známe. 
To nám umožňuje aktivně řídit výnos 
a omezovat výkyvy hodnoty fondu.
Investorům poskytujeme maximální péči 
v rámci správy jejich investovaných 
prostředků a hlavně jsme společně 
na jedné lodi.

Fondy pracují s investičními 
nápady skupiny BHCG. 
Často jsme u jejich vzniku 
a sledujeme je dlouhodobě.

Sektorová
diverzifikace

Rozdělení
aktiv

Consumer 
Non- Cyc
Technology
Basic Materials
Telecommunications
Energy

37 %

32 %
21 %
8 %
2 %

27 %
52 %
21 %

Equities
Short Hedge
Cash
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Klíčové
informace
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Správce fondu:

Třídy Aktiv:

Datum vzniku:

Základní měna fondu:

Minimální jednorázová investice

Margin / Úvěr

Benchmark

Vstupní poplatek

Management fee

Performance fee

Frekvence stanovení hodnoty fondu

Obchodní den

Doporučený investiční horizont

BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.

Akcie / ETF / Deriváty

10/2020

CZK

500 000 Kč / 22 500 USD / 20 000 EUR

Ne

Dow Jones Industrial Average

0,0 %

1,5 % p.a.

35% (aplikuje se v případě kumulativního

zhodnocení majetku fondu nad 5% p.a.)

Měsíčně

Poslední pracovní den v měsíci

3 roky

Cíl fondu

Strategie fondu

 
Údaje o fondu

 Geografická
diverzifikace

89 %
5 %
3 %
2 %
1 %

USA
Kanada
Německo
Česká Republika
Švédsko

Maximalizace výnosu majetku skrze kombinace zavedených investičních 
strategií a jejich alokací. Fond usiluje o zisk nezávisle na pohybech trhu. 
Za běžných tržních podmínek fond investuje nejméně 80% celkových 
aktiv do běžných akcií, etf a derivátů.

Aktivní správa majetku s cílem poskytnout širokou diverzifikaci napříč 
rozvinutých a rozvíjejících se trhů.

Soustředí se převážně na investice do stabilních společností s dlouhodobou 
historií, které mají nižší hodnotu beta vůči trhu pro redukci volatility fondu.
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Kontakty
Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Městským 
soudem v Praze, zápis dne 1. září 2020, oddíl B, 
vložka 25637, IČ 09458581

Bankovní účty:
CZK 1377643000/2700   IBAN CZ74 2700 0000 0013 7764 3000
EUR 1377643027/2700   IBAN CZ24 2700 0000 0013 7764 3027
USD 1377643019/2700   IBAN CZ46 2700 0000 0013 7764 3019

Disclaimer:

Kontaktní údaje

Tel.: +420 234 274 747
Fax.: +420 234 274 536
Email: bhcg@bhcg.cz
www.bhcg.cz

Sídlo společnosti

BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.
Jiráskovo náměstí 1981/6
Budova Dancing House
120 00 Praha 2

Informace a názory obsažené v tomto dokumentu nelze považovat jako radu nebo doporučení ke koupi nebo prodeji jakékoliv investice a není 
to závazek společnosti BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. účastnit se jakýchkoliv uvedených transakcí. Veškeré stanovené prognózy, 
čísla, názory nebo investiční techniky a strategie slouží pouze pro informativní účely, na základě určitých předpokladů a aktuálních tržních 
podmínek a mohou se měnit bez předchozího upozornění. Investor by měl zvážit své investiční cíle, vztah k rizikům a nákladovou strukturu 
před tím, než se rozhodne investovat do fondu. Společnost BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. nepodléhá dohledu České národní banky. 
Jakýkoliv druh investice zahrnuje rizika, hodnota investic a příjmy z nich mohou kolísat v souladu s tržními a daňovými podmínkami 
a investor nemusí získat zpět celou investovanou částku. Veškeré informace jsou dostupné na stránkách www.bhcg.cz.
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