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Minimalizujte rizika investováním do více sektorů

Všechna data jsou platná k 1. lednu 2022, pokud není uvedeno jinak. 
Investiční strategie společnosti jsou určeny výhradně pro kvalifikované investory. 

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. Fond ALS-E 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 diverzifikovaného fondu se investor může setkat se změnami alokací 
kapitálu, nicméně hlavní hodnota, stabilita, zůstane vždy stejná.

Průměrná tržní kapitalizace Cílený minimální výnos fonduRealizovaných investic

$ 1,3 B+ 1,6 mld 10-13%



Stabilní investice
s atraktivním výnosem

Výkonnost
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•

•

•

•

•

•

•

•

Odolnost vůči inflaci – cenové zdražování se přímo
propisuje do tržeb firem

Překonáváme srovnatelné bankovní produkty

Výkonnost fondu není ničím omezena

Prověřená investiční strategie, důkladná diverzifikace

Možnost jednorázové i opakované investice

Vysoká likvidita

Aktivní řízení portfolia odborníky a pravidelný
report o jeho stavu

Český fond podléhající české legislativě

Investice BEZ vstupních poplatků
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4,42 % 6,60 % 9,02 % 8,10 %

20192018 2020 2021 2022 *

Graf znázorňuje vývoj diverzifikovaného fondu dle investičního strategie BHCG."
* predikce na základě dat z 2021."

9,55 %
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Top Holdings

Možnost investice v

CZK  USD  EUR

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

Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, 
co velmi detailně známe. To nám umožňuje 
aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty 
fondu.

Cíl fondu

Maximalizace výnosu majetku skrze kombi-
nace 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.

Strategie fondu

A ktivní správa majetku s cílem poskytnout 
širokou diverzifikaci napříč rozvinutých 
a rozvíjejících se trhů. Soustředí se převážně 
na investice do stabilních společností s dlou-
hodobou historií, které mají nižší hodnotu 
beta vůči trhu pro redukci volatility fondu.
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46%

22%

10%

8%

8%

6%
Technologie
Spotřební zboží 
necyklické
Energie
Finanční služby
Základní materiály
Spotřební zboží 
cyklické

Sektorová
diverzifikace

Regionální
diverzifikace

USA
Evropa
Asie

72%

22%

5%

61%

27%

16%

Akcie
Hotovost

ETF
Deriváty

Využití a alokace
strategií



Správce fondu BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.

Třídy aktiv Akcie / ETF / Deriváty

Datum vzniku 10/2020

Základní měna fondu CZK

Minimální jednorázová investice 500 000 Kč / 22 500 USD / 20 000 EUR

Margin / Úvěr Ne

Benchmark Dow Jones Industrial Average

Výkonnost k 1/12/2021 + 8,1 %

Vstupní poplatek 0,0 %

Management fee 1,5 % p.a.

Performance fee 35% (aplikuje se v případě kumulativního zhodnocení majetku fondu nad 5 % p.a.)

Frekvence stanovení hodnoty fondu Měsíčně

Obchodní den Poslední pracovní den v měsíci

Doporučený investiční Horizont 3 roky

Údaje o fondu

Výhody investování
do různých sektorů
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Srovnání výkonnosti
2021 *  

 
1,5 %

 
5,04 %

 
11 %

 
8,1 %

spoření fondy ČR náš cíl BHCG
fond

Rozložení rizik mezi různé třídy aktiv 

Výběr nejperspektivnějších sektorů
z celého trhu

Investice do stabilních společností
s dlouhodobou historií

Využití investičních nástrojů, které těží
z poklesu trhu (hedging)

Aktivní správa 

Ochrana kapitálu v průběhu celého
ekonomického cyklu

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

•

•

•

•

•

•

•
* Za účelem srovnání výkonnosti s ostatními fondy na 
trhu uvádí BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. stupnici 
procentuálního ukazatele. Tato stupnice vychází 
z průměrných hodnot uveřejněných Českým statistickým 
úřadem, více informací na www.czso.cz.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE: 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 porgnózy, 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.

Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Městským 
soudem v Praze, zápis dne 1. září 2020, oddíl B, 
vložka 25637, IČ 09458581

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

Kontakty

mailto:bhcg@bhcg.cz
www.bhcg.cz

