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ELLIPSIS EUROPEAN
CONVERTIBLE FUND - I
PPF Arena 3,125%
27/3/2026

Aquila Real Asset
4,16 %
Finance 5% 14/9/2023
PIMCO Emerging Local
2,72 %
Bond Fund (F)

EPH 4,50% 17/3/2025

2,60 % TMR 6% 2/2/2026

2,23 %

2,53 % Chemours 4% 15/5/2026

2,17 %

2,50 % TMR 4,4% 10/10/2024

1,99 %

1 měsíc

0,71 %

2015

4,77 %

3 měsíce

0,76 %

2016

7,44 %

6 měsíců

4,32 %

2017

4,46 %

1 rok

9,90 %

2018

-0,87 %

od zahájení činnosti (p.a.)

4,62 %

2019

6,46 %

J&T Finance Group
4,75% 14/10/2024

k min. IH (p.a.)

3,66 %

2020

4,68 %

Bayer 3,75% 1/7/2074

2,42 %
2,37 %

CHARAKTERISTIKA FONDU
Dluhopisový fond, který investuje především do podnikových dluhopisů
s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T.
Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech,
které jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů, čímž
vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace
rizika. Fond je určen těm investorům, kteří ve střednědobém
horizontu požadují výnos výrazně převyšující zhodnocení bankovních
vkladů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
VÝVOJ AKTUÁLNÍ HODNOTY PL K DATU 30.04.2021

STRUKTURA MAJETKU K DATU 30.04.2021

KOMENTÁŘ PORTFOLIO MANAGERA K DATU 30.04.2021
V dubnu stále táhly tržní optimismus Spojené státy, alespoň
měřeno růstem cen aktiv. Nadále platí, že v rozvinutých
ekonomikách se tvrdá (aktuální) makrodata pomalu zlepšují a
předstihové indikátory hlásí optimismus ekonomických subjektů
pro blízké období. Tyto průzkumy optimismu navíc atakují
mnohaletá či historická maxima. Rétorika centrálních bank je
nadále podpůrná s příslibem nízkých sazeb a dodáváním likvidity.
Místy se však již objevují opatrné úvahy, že v budoucnu bude
zapotřebí tyto extrémně příznivé podmínky upravit. Index
dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,0%, evropský
high yield trh posílil o 0,5%.
V dubnu jsme na primárním trhu koupili dluhopisy realitních firem
Fraternity a Atrium. Investovali jsme rovněž do jihoamerického
poskytovatele CRM řešení Atento a navýšili podíl v pronajímateli
lodí Seaspan. Dále jsme posílili pozice v dluhopisech ve
středoevropském regionu J&T Energy Financing a Auctor. Snižovali
jsme pozice v Rusku, kde jsme realizovali zisk na bondech
Gazprom a Lukoil. Modifikovaná durace portfolia během dubna
mírně klesla na 2,44. Hrubý výnos do splatnosti portfolia byl 3,8%.
Úspěšné dokončení vakcinace je v rozvinutých ekonomikách stále
více považováno za hotovou věc. Trhy nyní analyzují reakci
centrálních bank, které by v případě příliš rychlého růstu inflace
musely zatáhnout za brzdu, přestože to zatím odmítají. Nyní je
však náš výhled díky stále podpůrné monetární i fiskální politice
pozitivní.

Rizikovost fondu
Min. investiční horizont (IH)
Typ fondu
ISIN SE
ISIN CDCP
Bloomberg
Správce fondu
Depozitář fondu
Manažer fondu
Datum zahájení činnosti
Vlastní kapitál celkem
Aktuální hodnota PL
Změna aktuální hodnoty PL
Min. vstupní investice
Min. výše další investice
Max. vstupní poplatek

Upozornění: Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává
žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů
může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosáhnutí
určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod
výšku vstupní investice. Veškeré informace zde uvedené mají
pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut
nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Max. výstupní poplatek
Poplatek za správu
Benchmark: Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel
(benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Stanovení aktuální hodnoty

střední
3 roky
speciální fond kolektivního
investování, smíšený otevřený podílový
fond
CZ0008473634
Není veden v CDCP
JTBONDC CP
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and
Ing. Martin Kujal, CFA
01.12.2011
5 428 801 047,770 CZK
1,5308 CZK
0,10 %
300 CZK
není stanovena
3,00 %
0,00 %
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z
průměrné roční hodnoty fondového
kapitálu
dvakrát týdně
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