
Mesačná správa k 28.02.2023 

 

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie 
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi 
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 
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365.life dlhopisový garantovaný 

dôchodkový fond 

 

 

 
Základné informácie o fonde  Investičné zameranie fondu 

Dátum vytvorenia fondu: 22. 03. 2005 365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do 

nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných 

papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže 

investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni 

kreditného a úrokového rizika. 

 

Čistá hodnota majetku vo fonde 415 711 795,94 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,045132 € 

Depozitár dôchodkového fondu: Československá obchodná banka, a. s. 

Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,45 % p. a. 

Modifikovaná durácia: 2,64 

 
  

Komentár portfólio manažéra   

 

Najkratší mesiac roka máme za sebou a bol aj prirodzene chudobnejší na 

makroekonomické dáta. Niesol sa skôr v duchu predpokladov a špekulácií o ďalšom 

smerovaní ekonomiky a reakcií centrálnych bánk na nerovnováhu v ekonomike. Tá 

vznikla v dôsledku vysokej inflácie a spomaľujúcemu ekonomickému rastu až na 

hrane s recesiou. Vyššie maloobchodné tržby z USA podporili názory o tom, že 

recesia bude mierna, prípadne sa jej USA môže nateraz vyhnúť. Riziko recesie sa 

znížilo aj v eurozóne, no ostali prítomné inflačné tlaky. Dlhopisové trhy odpísali časť 

januárových ziskov, keď sa začalo špekulovať o dlhšie trvajúcej reštriktívnej menovej 

politike kvôli indikáciám, že inflácia nás tak rýchlo neopustí. V eurozóne aj USA rástli 

výnosy do splatnosti kratších aj dlhších splatností, čím sa celé výnosové krivky 

posunuli nahor.  

 

Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol o 41,31 bodov na úroveň 

3,92%. Pri rovnakej splatnosti 10 rokov rástli aj výnosy nemeckých a slovenských 

štátnych dlhopisov na úroveň 2,648% a 3,64%. 

 

Euro voči americkému doláru oslabilo o 2,64% na úroveň 1,0576 EUR/USD.  

 

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond zaznamenal za február mierny pokles 

o 0,44%, od začiatku roka vzrástol o 0,65%.  

 

Počas mesiaca sme nakúpili bankový dlhopis do portfólia fondu. Priemerná 

modifikovaná durácia fondu mierne vzrástla na hodnotu 2,64. 

 

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom 

dôchodkovom sporení. Niektoré úpravy začali platiť už od 1. januára 2023. Všetky 

zmeny v 2. pilieri nájdete na našom webovom sídle https://365life.sk/zmeny. 

 

 Výkonnosť fondu k 28.02.2023   
Obdobie Výkonnosť  
za posledný mesiac: -0,44%  
od začiatku roka: +0,65%  
za posledné 3 mesiace: +0,02%  
za posledných 6 mesiacov: -0,99%  

za posledný 1 rok: -5,34%  
od vzniku fondu: +35,96%  

   
Najvýznamnejšie dlhopisové investície v portfóliu 

Názov finančného nástroja ISIN Podiel* 

SLOVGB 0,75 09/04/30 SK4120015173 6,93% 

LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT LU1390062245 5,65% 

ISHARES USD TIPS IE00B1FZSC47 3,96% 

ISHARES EUR INFL-LKD GOVT IE00B0M62X26 3,86% 

ISHARES USD CORP INTRST HDG IE00BCLWRB83 3,31% 

ROMANI 3,875 29/10/2035 XS1313004928 3,17% 

IRISH 1,3 15/05/2033 IE00BFZRPZ02 3,05% 

IRISH 1,7 15/05/2037 IE00BV8C9B83 2,99% 

CZGB 1,2 13/03/2031 CZ0001005888 2,61% 

AMUNDI GOVT BOND LOWEST LU1681046774 2,39% 

BNP EURO MUL FACT CORP BD-I LU1664648976 2,34% 

SLOVGB 1,875 09/03/2037 SK4120012691 2,31% 

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO US4642874576 2,20% 

BNP PARIBAS FLEXI I - BOND W LU1268550016 2,17% 

BTPS 5,00 01/08/2034 IT0003535157 2,08% 

*Podiel na čistej hodnote majetku fondu 
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Rozloženie portfólia 

Rozloženie majetku fondu 

Majetok vystavený menovému riziku 
 

Menové riziko fondu Podiel  
USD 0,23%  
CZK 2,65%  
CNY 1,60%  

Podiel majetku nezabezpečeného voči menovému riziku spolu max. 5% 

 

Dlhopisy podľa splatnosti 

Rating dlhopisových investícií 

Dlhopisové investície: 82,99%

Peňažné investície: 17,14%

Ostatné: -0,13%
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