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Kvalifikovaní investoři, tedy obecně vybra-
né právnické osoby či velmi bonitní sou-
kromí investoři mají oproti těm drobným 
retailovým výhodu v tom, že je jim k dis-
pozici širší investiční nabídka. Máme tím 
na mysli fondy kvalifikovaných investorů 
či hedge fondy, ke kterým se drobný inves-
tor nedostane. Tyto fondy jsou v ČR v po-
sledních letech velmi oblíbené a v rámci 
FOND SHOPu jim věnujeme stále větší 
pozornost.  
 V tomto článku se konkrétně podíváme 
na Charles Bridge Global Macro Fund, kte-
rý nabízí zajímavou investiční strategii, 
jejímž výsledkem je velmi nízká korelace  
například s indexem MSCI World, respek-
tive nízká hodnota ukazatele beta, která je 
poblíž nuly. Nejen díky tomu může fond 
sloužit jako zajímavá součást portfolia. 
 Pro upřesnění. Charles Bridge Global 
Macro Fund je zapsaný v registru ČNB 
jako zahraniční fond kvalifikovaných in-
vestorů, který může veřejně nabízet cenné 
papíry v ČR, formálně je fond registrován 
na Maltě (Malta je oblíbené sídlo hedge 
fondů z celého světa). V české republice je 
Charles Bridge GMF veden jako samostat-
ná entita, zapsaná ČNB a obhospodařovaná 
Polaris Finance SICAV plc. Z pohledu ří-
zení je vhodné podotknout, že fond získal 
na podzim loňského roku samosprávnost.  
 Platí také, že fond je již nějakou dobu 
součástí Charles Bridge Group, která se 
zabývá rovněž i investicemi do vlastních 
real estate projektů a vzděláváním. Skupina 
pořádá webináře pro veřejnost, kde účastní-
ky učí mimo jiné například právě  obchodní 
přístupy aplikované ve fondu. 
 
INVESTIČNÍ STRATEGIE 
 
Charles Bridge Global Macro Fund lze v 
zásadě považovat za představitele fondů 
absolutní návratnosti, tzn. fondů, které se 

snaží dosahovat kladných výsledků bez 
ohledu na tržní situaci a zároveň, jak jsme 
uvedli, vykazují nízkou korelaci s tradiční-
mi aktivy, což může být praktické z pohle-
du diverzifikace. 
 Za tímto účelem 
fond využívá kom-
plexní investiční 
strategie založené 
jak na využití opcí 
(zejména ve vztahu 
k ETF), tak na po-
kročilých algorit-
mických strategiích.  
 Jak je asi každé-
mu jasné, fond mů-
že vstupovat jak do 
short (spekulace na 
pokles), tak long 
(spekulace na růst) 

pozic s tím, že naprostá většina investic 
je prováděna právě prostřednictvím opcí 
a opčních strategií, které umožňují jasně 
definovat cílený výnos a riziko. Jinak 
řečeno, opční strategie jsou vhodné právě 
v tom momentě, kdy se portfolio mana-
žeři snaží mimo výnosu cíleně hlídat také 
nízkou volatilitu a zároveň nízkou kore-
laci s vývojem trhů.  
 Celou situaci si lze ukázat na jednodu-
chém příkladu základní opční strategie. 
Jestliže předpokládáme, že cena nějaké 
akcie (aktiva obecně) v čase poroste, mů-
žeme ji buď prostě koupit a nebo napří-
klad použít tzv. short put opční strategii. 
Ta znamená, že prodáme (vypíšeme) put 
opci, za niž obdržíme opční prémii, která 
je našim okamžitým ziskem. Jestliže jde 

Charles Bridge Global Macro Fund je hedge fond na bázi absolute 
return. Snaží se tedy o nízkou volatilitu a dosažení kladného výnosu 
bez ohledu na vývoj na trzích.  

Charles Bridge Global 
Macro Fund  
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Graf 2: Složení portfolia fondu (strategie fondu) 

Graf 1: Výkonnost od založení (class C, očištěno o poplatky) 
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cena aktiva skutečně nahoru, opce se stá-
vá bezcennou a nemusíme poskytnout 
protistraně plnění (koupit od něj aktivum 
za domluvenou strike cenu).  
 Jestliže cena akcie klesá, pak je naše 
ztráta snížena právě o získanou opční 
prémii. Tato strategie má tak sice na jed-
né straně omezený zisk, na druhé straně 
ale i sníženou potenciální ztrátu a je dale-
ko méně volatilní. 
 Výše uvedený příklad je ovšem jen 
velmi základní strategií, opce nabízejí 
daleko sofistikovanější možnosti.  
 Pokud bychom chtěli vše ukázat na 
příkladu nějakého konkrétního obchodu 
fondu, pak se nabízí vrátit se do počátku 
února tohoto roku. Asi každý si ještě 
vzpomene, že tehdy na amerických trzích 
masivně „vyskočila“ volatilita a praktic-
ky během jednoho dne přestalo existovat 
velmi oblíbené ETF (XIV) „sázející“ na 
pokles volatility, měřeno indexem VIX.  
 Řada nezkušených investorů tehdy 
přišla o nemalou část majetku díky in-
vestici, které nerozumí. Jiná situace 
ovšem byla v případě Charles Bridge 
Global Macro Fund, kde se na obchodo-
vání takovýchto ETF na volatilitu speci-
alizují.  
 Díky využití dlouhodobých opčních 
bear call spreadů  na zmíněné ETF, právě 
v očekávání problémů, dokázal fond bě-
hem jednoho dne vydělat takřka půl mili-
onu dolarů, a to konkrétně na ETF 
SVXY. To vše v situaci, kdy jiné fondy 
specializující se na prodej volatility nao-
pak masivně prodělávaly.   
 Detailnější pohled na to, jaké strategie 
Charles Bridge Global Macro Fund pou-
žívá a zároveň jaké je složení jeho port-
folia, přináší graf 2.  
 Jak je vidět, fond se nezaměřuje jen na 
jednu třídu aktiv, ale naopak investuje 
napříč trhem, od akcií přes dluhopisy po 
komodity a real estate. Vzhledem k takto 
komplexnímu přístupu, kdy fond využívá 
jak tematické investiční myšlenky, tak i 
ty spíše makroekonomické přes komodit-
ní až po ryze statistické arbitrážní a tra-
dingové strategie, fond samozřejmě neří-
dí jeden člověk, ale celý tým – investiční 
výbor. Konkrétně jde o Jana Rohrbache-
ra, Jana Kašku a Svena Subotiče. 
 Rozepisovat se detailně o každé investi-
ci/strategii zachycené v grafu nemá smysl. 
Nicméně za zmínku stojí minimálně jedna 
věc. Jak jsme již uvedli, Charles Bridge 
Global Macro Fund hodně pracuje s ETF, 

ale zdaleka ne vždy 
tradičním způsobem, 
tedy jejich prostým 
nákupem. Fond se 
totiž mimo jiné spe-
cializuje na strategie 
spojené s neefektiv-
ními ETF.  
 Konkrétně může-
me neefektivní ETF 
definovat v zásadě 
jako páková ETF a 
ETF se silným kon-
tangem. Všechna tato ETF typicky dlouho-
době klesají, neboť v sobě nesou skryté 
náklady (o tomto problému FOND SHOP 
již několikrát psal a věnujeme se mu i  v 
aktuální rubrice EXPERT). Snahou fondu 
je skrze opční strategie (typicky long/short) 
na tomto dlouhodobém poklesu vydělat.  
 Dále už jen stručně. Jak je patrné z 
grafu 2, aktuálně připadá 34 % na strate-
gie související s volatilitou, kde hlavní 
roli hrají především již zmíněné strategie 
bear call spread a short put.  
 Cca 27 % portfolia připadá na akciové 
pozice,  reprezentované z 20 % sázkou na 
pokles indexu S&P 500. Asi 24 % pak 
zůstává na strategie související s komodi-
tami. Posledních 10 % vyplňují investice 
do velkých developerských a real estate 
projektů. 
 Celkově je strategie tvořena tak, aby 
fungovala za všech tržních situací, od 
silného růstu akciových trhů, kdy bude 
Charles Bridge Global Macro Fund prav-
děpodobně za akciemi lehce zaostávat, 
přes mírný růst, stagnaci či mírný pokles, 
což jsou situace, kdy by měl fond naopak 
trhy jasně překonávat, až po výrazný po-
kles trhů, kdy lze očekávat, že fond pro-
pady částečně eliminuje a ztratí tedy 
mnohem méně.  
 
DOSAVADNÍ VÝSLEDKY 
 
Charles Bridge Global Macro Fund 
vznikl v roce 2012 a má tak za sebou již 
více než pětiletou historii. Přitom platí, 
že od svého založení až do současnosti 
nezažil fond žádný ztrátový rok a v zis-
ku byl i ve více něž 60 % jednotlivých 
měsíců, což je patrné i z grafu 1.   
 Celková výkonnost od založení fondu 
do současnosti činí přes 21 % v EUR. To 
je sice méně než kolik za stejnou dobu 
vydělaly akcie jako takové, měřené např. 
indexem MSCI World, nicméně Charles 

Bridge Global Macro Fund vykazuje da-
leko menší volatilitu (pouhé 3 %) než 
index MSCI World a dosahuje tak vůči 
němu vysoké kladné hodnoty alfa  
3,74 %. Ostatně viz tabulka ukazatelů 
fondu. V té lze také narazit na hodnotu 
Sharpeho poměru na úrovni 0,37, tedy 
opět v kladných hodnotách. 
 Výše uvedená čísla potvrzují, že strate-
gie fondu funguje jak má, tak, jak by člo-
věk očekával od absolute return fondu.  
 Z pohledu poplatkové struktury jde v 
zásadě o „klasický“ hedge fond, který si 
účtuje jak poplatky za správu, tak výkon-
nostní poplatky. V tomto případě činí 
poplatek za správu 1,2 % p.a. a v případě 
poplatku ze zisku (nad nová maxima) 
pak jde o 12 %, jak v případě eurové, tak 
korunové třídy. Minimální investice je v 
případě C a D třídy fondu stanovena na 
75 000 EUR, respektive ekvivalent v 
CZK, tedy 2 000 000 korun. 
 Celkově lze tedy říci, že Charles Brid-
ge Global Macro Fund nabízí na poměry 
České republiky zcela unikátní investič-
ní strategii. Díky ní se mu daří dlouho-
době dosahovat zisku s velmi nízkou 
volatilitou a nízkou korelací vůči akcio-
vému trhu. To vše z fondu dělá zajíma-
vou součást portfolia kvalifikovaných 
investorů, kteří disponují vyšším majet-
kem. Strategie fondu je totiž vzhledem k 
její náročnosti a komplexnosti pro na-
prostou většinu investorů nereplikova-
telná. ■  

Jiří Mikeš 
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Sharpe ratio 0,37 

Calmar ratio 0,32 

Maximální drowdown 12,23 % 

Volatilita (směrodatná odchylka) 3,01 % 

Beta (ve vztahu k MSCI World TR) 0,023 

Alfa (ve vztahu k MSCI World TR) 3,74 % 

Ukazatele fondu (od založení, měs. báze) 

Určen pro Pouze pro „Kvalifikované investory“  

Auditor Deloitte  
Domicil fondu  Malta 
Měna fondu Euro a CZK  (Class D) 

Minimální investice  Class C Shares: 75 000 EUR 
Class D Shares: 2 000 000 CZK 

Management fee  Class C Shares: 1,2%  
Class D Shares (CZK): 1,2 % 

Performance fee  Class C Shares (high-water mark): 12%  
Class D Shares (high-water mark; CZK): 12 % 

Vstupní poplatek  0 % až 4 % 

Výstupní poplatek  0 % 

Data fondu 
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