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ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let
Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management,
zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund Award Germany
2016. Za období posledních pěti let dosáhl nejlepšího hodnocení ve srovnání
se všemi ostatními mezinárodními podílovými fondy ze sektoru biotechnologií.
Odborná porota soutěže oceňuje každý rok nejlepší fondy a investiční
společnosti, které vynikají v porovnání s jejich konkurenty trvale vysokým
poměrem výkonnosti při zohlednění rizika.
"Výzkumná oddělení biotechnologických společností dokázala v uplynulých
letech vyvinout mnohé inovativní léky. Právě z těchto inovací fond profitoval a naši investoři se na tom mohli
podílet," hodnotí ocenění manažer fondu Harald Kober z ERSTE Asset Management.
V minulém roce zhodnotil ESPA Stock Biotec investorům jejich peníze o 21,59 %, při pravidelné investici
dosáhlo roční zhodnocení dokonce 36,44 %. Investice fondu směřují do nejvýznamnějších biotechnologických
společností především v USA. V minulém roce do fondu, který je primárně určený pro zkušenější investory, klienti
investovali 754 mil. Kč. Fond je vhodný pro dlouhodobé investice, jelikož se jedná o akciový fond s většími výkyvy
hodnoty podle aktuální situace na kapitálových trzích.
Dlouhodobý růst kurzu, ke kterému docházelo v posledních letech, přešel v druhé polovině loňského roku do prudké
korekce. Tu způsobila diskuze o budoucí cenotvorbě léků v USA a vybírání zisků z růstových akcií.
Budoucí vyhlídky pro biotechnologický průmysl jsou však nadále pozitivní. Stáří společnosti se zvyšuje. Politika
zdravotnictví se zajímá o to, jak držet náklady na léčbu pod kontrolou. Díky tomu budou inovativní léky z laboratoří
biotechnologických společností i nadále poptávané.
Další informace o fondu ESPA Stock Biotech najdete zde.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %.
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