
Mesačná správa k 31. 10. 2021 

 

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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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 430 362 084,33 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,048868 € 

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

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

Modifikovaná durácia: 3,01 

 

 

 

 

Komentár portfólio manažéra  Obdobie Výkonnosť fondu 

Prvotné signály americkej centrálnej banky (Fed) a európskej centrálnej banky (ECB) 
ohľadom zvoľňovania nákupov aktív v rámci pandemických opatrení vytlačili 
dlhopisové výnosy smerom nahor. Dlhopisom neprospievali ani obavy z 
pretrvávajúcich inflačných tlakov a dlhšej trvácnosti zvýšenej inflácie. Pokles cien 
štátnych dlhopisov bol v októbri podporený jednak návratom rizikovej averzie 
investorov, ale taktiež rastom cien energií. Táto situácia tak favorizovala rizikovejšie 
dlhopisové aktíva v porovnaní s bezpečnými štátnymi dlhopismi. 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). Európska centrálna banka (ECB) v budúcom roku 
očakáva spomalenie inflácie (v októbri nárast na 4,1%) a tak postoj ECB ostal vo väčšej 
miere nemenný 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. Ratingový výhľad SR bol zlepšený 
agentúrou Fitch z negatívneho výhľadu na stabilný.  

Vplyvom makroekonomických udalostí vo všeobecnosti výnosy do splatnosti 
amerických a európskych dlhopisov rástli, keď sa prejavila reakcia investorov najmä na 
inflačné očakávania. Najvýraznejší nárast výnosov do splatnosti dosahovali dlhopisy 
krátkej a strednej splatnosti. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho 
dlhopisu vzrástol o 6,48 bodov na úroveň 1,5521%. Výnosy 10-ročných nemeckých 
dlhopisov vzrástli o 9,3 bodov na úroveň -0,107%. Kladný výnos do splatnosti dosiahli  
slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré vzrástli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,1 
bodov na hodnotu 0,204%.  

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

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za október poklesol o -0,35%. 

 od začiatku roka: -3,97% 

 za posledné 3 mesiace: -1,36% 

 za posledných 6 mesiacov: -0,93% 

 za posledný 1 rok: -4,12% 

 *Výkonnosť fondov k 31.10. 2021 

 
 

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu 

 Názov investície ISIN Podiel 

 SLOVGB 0,75 09/04/30 SK4120015173 8,61% 

 ROMANI 3,875 29/10/2035 XS1313004928 4,34% 

 IRISH 1,7 15/05/2037 IE00BV8C9B83 4,13% 

 IRISH 1,3 15/05/2033 IE00BFZRPZ02 3,85% 

 SLOVGB 1,875 09/03/2037 SK4120012691 3,35% 

 BTPS 5,00 01/08/2034 IT0003535157 2,76% 

 CZGB 1,2 13/03/2031 CZ0001005888 2,68% 

 ROMANI 2,00 14/04/2033 XS2330503694 2,64% 

 DBR 4 04/01/2037 DE0001135275 2,54% 

 MEX 3,375 23/02/2031 XS1369323149 2,48% 

 LATVIA 1,375 16/05/2036 XS1409726731 2,11% 

 MEX 6,75 27/09/2034 US91086QAS75 1,83% 

 ROMANI 2,124 16/07/2031 XS2027596530 1,35% 

 BTPS 2,25 01/09/2036 IT0005177909 1,31% 

 SLOVGB 1 12/06/2028 SK4120014150 1,25% 

 *Podiel na čistej hodnote majetku 
fondu 
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Splatnosť dlhopisových investícií Rozloženie majetku fondu 

Geografické rozloženie 

 

 

 

 Rozloženie portfólia 

 

Rating dlhopisov na NAV 

Peňažný trh: 7,20%

Štátne dlhopisy: 47,09%

Dlhopisové a peňažné PF: 42,54%

Korporátne dlhopisy: 0,48%

Ostatné: 2,69%

3 až 5 rokov   0,46%

nad 5 rokov  49,21%
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