
Komentář portfolio manažera
Pozitivní vývoj na akciích pokračoval i na začátku února, akcie byly podpořeny

poměrně příznivou výsledkovou sezónou. Čísla za poslední kvartál u Mety proběhly
přesně v duchu toho, co si investoři přáli – management se zřejmě poučil z debaklu
v listopadu – čísla ok, slíbený tlak na efektivitu v celém 2023, k tomu oznámený mohutný
buyback – to vše akcie katapultovalo o 25 % nahoru. Toho jsme využili a váhu naší pozice
snížili o téměř polovinu. V průběhu měsíce však začaly chodit čísla z americké
ekonomiky, potvrzující nadále silné inflační tlaky, trh práce je také mimořádně silný.
Na trhu převládly obavy, že FED ponechá vyšší sazby po delší dobu, případně je zvýší více,
než s čím trh na začátku roku počítal. Začaly růst výnosy US státních dluhopisů, což je
negativním signálem pro akcie. Ty se v druhé půlce měsíce zalomily, a ztrácí okolo -2 %,
evropské akcie naopak drží nadále mírné plus (+1.70 %). Favoritem února se stala pražská
burza, díky ČEZusi připsala +6 % za únor. Naše portfolio vzrostlo během února o +3.73 %,
když akcie Mety a ČEZu pomohly doručit vyšší výnos než akciové indexy. Od začátku roku
držíme zhodnocení +18.46 %. Pokračovali jsme ve vybírání zisků na řadě titulech, proto
klesla váha akcií Alpha Bank, Rolls-Royce, kompletně jsme prodali Palantir a Lamdu,
naopak jsme přikupovali Qualcomm, OXY, Snowflake, aktivně jsme pracovali s částí
pozice na ČEZu, kde byl trh poměrně volatilní v průběhu února.

Výkonnost fondu k 28.02.2023

Od zah. čin. K min. IH

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok p.a. p.a.
3,73% 17,47% 8,64% 8,35% 6,34% 10,72%

2017 2018 2019 2020 2021 2022
19,14% -5,81% 18,81% 12,43% 29,73% -11,46%

Ing. Michal Semotan
Portfolio manažer

J&T OPPORTUNITY OPF

Investiční strategie
Fond, který se primárně zaměřuje na investice do akciových titulů ve středoevropském

regionu. Lokální tituly doplňujeme o zajímavé investiční příležitosti z celého světa a snažíme
se tak využívat naší dlouhodobé expertízy na lokálních trzích společně se sledováním
klíčových trendů na trzích světových. Základ portfolia fondu tvoří silné domácí společnosti s
jasně definovanou dividendovou politikou. S portfoliem fondu aktivně pracujeme a pohyby na
trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 a více let
Typ fondu Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil Česká republika
ISIN CZ0008473576
Bloomberg JTAMOPC CP
Měna fondu CZK
Obhospodařovatel fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Portfolio manažer fondu Ing. Semotan Michal
Datum zahájení činnosti 29. 05. 2000
Rizikový profil (SRRI) 4 / 7
Vlastní kapitál celkem 887 708 742.29 CZK
Min. výše vstupní investice 300 CZK
Aktuální hodnota k 28.02.2023 4.3698
Nejvyšší hodnota za 12 měs. 4.4561
Nejnižší hodnota za 12 měs. 3.5291
Oceňování Den

Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek 5,00 %
Výstupní poplatek 0,00 %

Poplatek za správu 1,80 % z průměrné roční hodnoty
fondového kapitálu

Výkonnostní odměna 0,00 %
Celková nákladovost (TER) 2,43 % (za rok 2022)
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Důležitá upozornění:Důležitá upozornění: Tento materiál je propagačním sdělením.Tento materiál je propagačním sdělením. Před rozhodnutím investovat do produktu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu a sdělení
klíčových informací. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut, ani sdělení klíčových informací. Výnosy jsou uváděny v
hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může
se měnit. Údaje o minulých výnosech zde uvedené nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. S investováním je spojeno riziko, přičemž hodnota investice může v čase
stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. JTIS ani jiná osoba nepřebírá zodpovědnost za jednání učiněná na základě tohoto dokumentu. Veškeré
informace týkající se produktu můžete získat bezplatně v sídle společnosti, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.

Regionální rozdělení

Česká republika 24,01%

Spojené státy americké 19,59%

Německo 8,42%

Kanada 6,26%

Spojené království 3,52%

Ostatní 38,19%

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie zahraniční 54,23%

Akcie domácí 24,01%

Hotovost zahraniční 8,58%

Hotovost domácí 6,73%

Ostatní 6,44%

Nejvýznamnější pozice Měna Podíl (%) Země Sektor

CEZ CZK 15,64% Česká republika Energetika

KOMERČNÍ BANKA CZK 8,37% Česká republika Finance

Meta Platforms Inc. USD 5,19% Spojené státy americké Technologie

VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 4,75% Německo Spotřební zboží, cyklické

CAMECO CORP USD 4,73% Kanada Základní suroviny

Qualcomm Inc USD 4,12% Spojené státy americké Technologie

BNP CHINA EQUITY - I C USD 3,11% Lucembursko Fondy

CENERGY HOLDINGS SA EUR 3,09% Belgie Průmysl

AIRBNB INC USD 2,74% Spojené státy americké Spotřební zboží, cyklické

SAREPTA THERAPEUTICS INC USD 2,11% Spojené státy americké Zdravotní péče

Sektorové rozdělení

Energetika 15,64%

Technologie 15,33%

Finance 12,72%

Průmysl 9,62%

Spotřební zboží, cyklické 9,03%

Ostatní 37,65%

Měnové rozdělení

Americký dolar 35,28%

Euro 22,60%

Britská libra 5,06%

Hongkongský dolar 1,91%

Česká koruna 35,15%
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