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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. 

Kontakt: www.365life.sk; info@365life.sk; INFOLINKA: *6500 1/1 

365.life indexový negarantovaný 

dôchodkový fond 

 
Základné informácie o fonde  Investičné zameranie fondu 

Dátum vytvorenia fondu: 23. 04. 2012 Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.  

Čistá hodnota majetku vo fonde 73 922 766,64 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,076605 € 

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

Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,3 % p. a. 

   Rozloženie portfólia 

  

Komentár portfólio manažéra  Obdobie Výkonnosť fondu 

Na akciových trhoch v októbri prevládal väčšinou rastový trend s výnimkou začiatku 
mesiaca, keď na trhoch pretrvávali obavy z energetickej krízy a vyšších inflačných 
tlakov. Americkým akciovým trhom k výnosnosti napomohlo krátkodobé navýšenie 
dlhového stropu v USA. Spojené štáty sa tak vyhli možnej platobnej neschopnosti. 
Optimizmus priniesli aj prvotné náznaky zlepšenia amerického trhu práce v 
ukazovateľoch miery nezamestnanosti a nižšieho počtu žiadostí o podporu v 
nezamestnanosti. Pozitívne správy z trhu práce deformovala informácia o slabom 
mesačnom prírastku nových pracovných miest, čo môže poukazovať na možnosť 
odkladu obmedzení v uvoľnenej menovej politike americkej centrálnej banky (Fed). 
Trhy pozitívne reagovali aj na začiatok výsledkovej sezóny firiem za tretí kvartál, ktoré 
vo viacerých prípadoch prekonali očakávania. Obavy zo stagflačného prostredia, 
narušenia dodávateľských reťazcov a vysokých cien energií išli čiastočne bokom. 
Európska centrálna banka (ECB) v budúcom roku očakáva spomalenie inflácie (v 
októbri nárast na 4,1%) a tak postoj ECB ostal vo väčšej miere nezmenený a sadzby 
ostávajú na nízkych úrovniach. Zo strany ECB sa očakáva zrušenie pandemického 
programu nákupu aktív PEPP v marci budúceho roka. Kvantitatívne uvoľňovanie zo 
strany ECB by naďalej malo pokračovať s dočasným navýšením nákupov v rámci 
iných programov.   

Za október sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové 
indexy: S&P500 +5,64%, DOW JONES +4,15%, NASDAQ +7,44%, RUSSELL2000 
+3,23%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 +4,17%, STOXXEUROPE600 
+4,5%, DAX +2,11%, FTSE100 +1,82%, CAC40 +4,11%, ázijské akciové indexy:  

Nikkei225 -2,21%, HangSeng +2,89%, index rozvinutých trhov: MSCI World +4,82%, 
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +1,08%. 

Ekonomické sektory dosahovali pozitívne zhodnotenie. Najvýraznejší nárast 
zaznamenal energetický sektor (+7,45%). Nárast v energetickom sektore je spojený 
s prudkým nárastom cien energií. Najnižšie zhodnotenie dosahoval sektor 
komunikačných služieb (+0,89%). 

Euro voči americkému doláru oslabilo o -0,34% na úroveň 1,1558 EUR/USD.  

Indexový negarantovaný fond za posledný mesiac vzrástol o +3,49%. 

 od začiatku roka: 20,77% 

 za posledné 3 mesiace: 4,22% 

 za posledných 6 mesiacov: 9,42% 

 za posledný 1 rok: 31,26% 

 *Výkonnosť fondov k 31.10. 2021 

 
 

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu 

 Názov investície ISIN Podiel 

 INVESCO GS EQ FACTOR WORLD IE00BFG1RG61 97,77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografické rozloženie investícií Rozloženie majetku fondu  
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