V Praze 1. května 2019
Vážený podílníku fondu EMART,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s výsledky Vašeho fondu za první čtvrtletí roku 2019.
Základní fakta shrnuje následující tabulka:
Cena podílového listu k 31. 12. 2018
Cena podílového listu k 31. 3. 2019
Výnos za leden až březen 2018
Výnos od založení fondu per annum
Celkový majetek fondu k 31. 3. 2019

11 263 korun
11 358 korun
+0,39 %
+4,53 %
100 129 150 korun

Koruna v prvním kvartále roku 2019 oslabila o 0,3 %. Stejně jako v roce 2018 se nám podařilo
tento pokles eliminovat a dosáhnout kladného zhodnocení, a to ve výši 0,39 %. Ke konci března
činila devizová expozice EMARTu částku 21 miliónu euro. Věříme proto, že s výsledky za
duben budete (vzhledem k posílení koruny v tomto měsíci) spokojeni.
Naše měna je nyní subjektem negativní mediální kampaně, která již vedla k tomu, že řada
investorů omezila svoji expozici v české koruně. My očekáváme, že koruna ještě letos dosáhne
na hranici 25 korun za euro, a to z následujících důvodů:
-

Stávající úroveň úrokových sazeb je v evropském prostředí zcela mimořádná (vyšší úrokové
sazby má jen Srbsko a Rumunsko, které nejsou s naší zemí zcela porovnatelné).
V období plovoucího kurzu koruny (1997-2012) se nikdy nestalo, aby kurz na roční bázi
oslabil dva po sobě následující roky.
Investoři jsou si dobře vědomi hodnoty naší měny a extrémní úrovně devizových rezerv, a
proto případné oslabení bude pouze nevýrazné a krátkodobé.

Díky vysokému úrokovému diferenciálu přinese fond EMART kladné zhodnocení i v případě,
že by kurz ke konci roku 2019 byl na hodnotě 26 korun/euro. Posílení koruny je ale mnohem
pravděpodobnější, v tomto případě by letošní výnos mohl být opět v řádu roku 2017, kdy fond
investorům připsal čistý výnos 9,92 %.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a těšíme se na další kontakt s Vámi,

ing. Petr Krčil, předseda představenstva

