Mesačná správa k 30. 09. 2021

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
429 677 685,35 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,049040 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

3,10

Komentár portfólio manažéra
Dlhopisové trhy v septembri prevažne klesali. Začiatkom mesiaca sa výnosy
amerických štátnych dlhopisov (s miernymi pohybmi) pohybovali na nízkych
hodnotách. Táto situácia bola odzrkadlením rétoriky americkej centrálnej banky (Fed)
ešte z augusta, keď Fed naznačil, že zvyšovanie úrokových sadzieb zatiaľ nie je v
pláne. Spomalenie vysokej inflácie v USA nahráva pôvodnému tvrdeniu Fedu o jej
dočasnosti. Centrálna banka tak stále upriamuje svoju pozornosť na dáta z trhu práce,
ktoré podľa jej vyjadrení neumožňujú okamžité zvýšenie úrokových sadzieb. Začiatok
mesiaca bol neistý aj pre nemecké dlhopisy, kde prevládali obavy investorov zo
zasadania európskej centrálnej banky (ECB). Nervozita spojená so zvyšovaním
úrokových sadzieb ECB sa nepotvrdila a sadzby naďalej ostávajú nízko. Obmedzenie
ECB priniesla v objeme nákupu dlhopisov v rámci pandemického balíčka PEPP. V
druhej polovici septembra ustúpila riziková averzia investorov. Presun peňazí späť na
akciový trh v kombinácií s blížiacim sa znižovaním nákupov dlhopisov centrálnymi
bankami spôsobili, že dlhopisové trhy zaznamenali prepad.
Výnosové krivky z globálne pohľadu väčšinou rástli. Americkým výnosovým krivkám
pomohol rast amerických maloobchodných tržieb, ktoré z prvotného pohľadu
naznačujú silu oživenia americkej ekonomiky. Najvýraznejší nárast výnosov do
splatnosti dosahovali dlhopisy dlhšej splatnosti. Rast európskych výnosových kriviek
bol ťahaný najmä vyššou infláciou. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického
štátneho dlhopisu vzrástol o 17,85 bodov na úroveň 1,4873%. Výnosy 10-ročných
nemeckých dlhopisov vzrástli o 18,5 bodov na úroveň -0,2%. Kladný výnos do
splatnosti dosiahli
slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré vzrástli oproti
predchádzajúcemu mesiacu o 18,9 bodov na hodnotu 0,133%.
Euro voči americkému doláru oslabilo o -1,94% na úroveň 1,1580 EUR/USD.
Za september fond poklesol o -0,88%.

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.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-3,63%
-0,42%

za posledných 6 mesiacov:

-0,59%

za posledný 1 rok:

-3,18%

*Výkonnosť fondov k 30.9. 2021

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu
Názov investície
SLOVGB 0,75 09/04/30
ROMANI 3,875 29/10/2035
IRISH 1,7 15/05/2037
IRISH 1,3 15/05/2033
SLOVGB 1,875 09/03/2037
CZGB 1,2 13/03/2031
BTPS 5,00 01/08/2034
ROMANI 2,00 14/04/2033
DBR 4 04/01/2037
MEX 3,375 23/02/2031
LATVIA 1,375 16/05/2036
MEX 6,75 27/09/2034
ROMANI 2,124 16/07/2031
BTPS 2,25 01/09/2036
SLOVGB 1 12/06/2028
*Podiel na čistej hodnote majetku
fondu

ISIN
SK4120015173
XS1313004928
IE00BV8C9B83
IE00BFZRPZ02
SK4120012691
CZ0001005888
IT0003535157
XS2330503694
DE0001135275
XS1369323149
XS1409726731
US91086QAS75
XS2027596530
IT0005177909
SK4120014150

Podiel
8,72%
4,60%
4,15%
3,93%
3,39%
2,83%
2,82%
2,69%
2,53%
2,50%
2,15%
1,83%
1,37%
1,34%
1,27%

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
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Mesačná správa k 30. 09. 2021

Rozloženie portfólia

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu
Peňažný trh: 6,12%

3 až 5 rokov 0,47%

Štátne dlhopisy: 48,02%

nad 5 rokov 51,10%

Dlhopisové a peňažné PF: 42,48%
Korporátne dlhopisy: 0,49%
Ostatné: 2,89%

Geografické rozloženie

Rating dlhopisov na NAV

AA až AAA

Ázia/Pacifik

13,44%

BAA1 až BBB-

17,66%

A až A3

1,19%

Severná Amerika

8,42%

19,54%
Európa

-5%

5%

15%

90,39%

25%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

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
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Mesačná správa k 31. 08. 2021

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
430 845 695,65 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,049476 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

5,94

Komentár portfólio manažéra
Nervozita na americkom dlhopisovom trhu na začiatku mesiaca spôsobila pokles
výnosov štátnych dlhopisov k šesťmesačným minimám. K poklesu výnosov a k nárastu
cien štátnych dlhopisov dopomohli údaje z amerického trhu práce, kde sa vytvorilo
takmer 1 milión pracovných miest. Tieto dáta podporovali scenáre o možnom
uťahovaní monetárnej politiky americkou centrálnou bankou Fed, na čo výnosy
štátnych dlhopisov začali rásť. Šéf centrálnej banky Powell na zasadnutí Fedu v
Jackson Hole nenaznačil zvýšenie úrokových sadzieb. Inflácia podľa jeho slov dosiahla
úroveň, ktorá umožňuje uťahovanie monetárnych podmienok, ale miera
nezamestnanosti je stále vysoká, aj keď dochádza k postupnému zlepšovaniu. Otázka
ohľadom zvyšovania sadzieb centrálnou bankou je tak podmienená budúcimi
makroekonomickými dátami, najmä z trhu práce. Zasadnutie v Jackson Hole taktiež
prinieslo správy ohľadom znižovania nákupov dlhopisov centrálnou bankou už koncom
roka 2021. V eurozóne bol priebeh na dlhopisových trhoch menej výrazný. Ekonóm
Európskej centrálna banky naznačil í možné smerovanie monetárnej politiky ECB v
oblasti obmedzenia núdzového pandemického PEPP programu. V výnosy štátnych
dlhopisov krajín eurozóny pod tlakom týchto vyjadrení mierne rástli.
Výnosové krivky krajín z investičného pásma za august prevažne vzrástli a ceny
štátnych dlhopisov klesali. Najvyšší nárast výnosov zaznamenali dlhopisy s vysokým
ratingom a kratšou splatnosťou. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho
dlhopisu vzrástol o 8,65 bodov na úroveň 1,3088%. Výnosy 10-ročných nemeckých
dlhopisov vzrástli o 7,7 bodov na úroveň -0,385%. Záporný výnos do splatnosti dosiahli
aj slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré vyrástli o 5,9 bodov na hodnotu -0,056%.
Euro voči americkému doláru oslabilo o 0,51% na úroveň 1,1809 EUR/USD.
Za august fond poklesol o -0,11%.

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.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-2,78%
0,52%

za posledných 6 mesiacov:

-0,04%

za posledný 1 rok:

-1,29%

*Výkonnosť fondov k 31.8. 2021

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu
Názov investície
SLOVGB 0,75 09/04/30
ROMANI 3,875 29/10/2035
IRISH 1,7 15/05/2037
IRISH 1,3 15/05/2033
SLOVGB 1,875 09/03/2037
CZGB 1,2 13/03/2031
BTPS 5,00 01/08/2034
ROMANI 2,00 14/04/2033
DBR 4 04/01/2037
MEX 3,375 23/02/2031
LATVIA 1,375 16/05/2036
MEX 6,75 27/09/2034
ROMANI 2,124 16/07/2031
BTPS 2,25 01/09/2036
SLOVGB 1 12/06/2028
*Podiel na čistej hodnote majetku
fondu

ISIN
SK4120015173
XS1313004928
IE00BV8C9B83
IE00BFZRPZ02
SK4120012691
CZ0001005888
IT0003535157
XS2330503694
DE0001135275
XS1369323149
XS1409726731
US91086QAS75
XS2027596530
IT0005177909
SK4120014150

Podiel
8,78%
4,81%
4,19%
3,96%
3,43%
2,92%
2,88%
2,80%
2,54%
2,53%
2,15%
1,83%
1,45%
1,36%
1,28%

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
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Mesačná správa k 31. 08. 2021

Rozloženie portfólia

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu
Peňažný trh: 5,54%

3 až 5 rokov 0,47%

Štátne dlhopisy: 48,95%

nad 5 rokov 51,10%

Dlhopisové a peňažné PF: 42,15%
Korporátne dlhopisy: 0,49%
Ostatné: 2,87%

Geografické rozloženie

Rating dlhopisov na NAV
AA až AAA

Ázia/Pacifik

13,70%

BAA1 až BBB-

18,09%

A až A3

19,78%
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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
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Mesačná správa k 31. 07. 2021

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
430 122 171,99 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,049532 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

5,99

Komentár portfólio manažéra
Dlhopisové trhy v júli dosahovali prevažne rastový trend. Nervozita na akciových trhoch
v druhej polovici mesiaca prinútila investorov upriamiť svoju pozornosť na bezpečnejšie
dlhopisové investície. Výnosy štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou boli tlačené
nadol a ich ceny rástli. K takémuto vývoji prispeli aj obavy zo šírenia nových variantov
koronavírusu. Inflácia v USA dosiahla 13-ročné maximá vo výške 5,4%, no trhy už
reflektovali očakávaný nárast inflácie v predchádzajúcich mesiacoch. Americká
centrálna banka Fed infláciu chápe ako krátkodobú a je ochotná akceptovať dočasne
jej hodnotu na vyšších úrovniach. Zo zasadnutí centrálnych bánk vyplynulo, že ich
postoj zostáva vo väčšej miere holubičí, čo znamená, že zvyšovanie úrokových sadzieb
nie je v blízkej dobe v pláne. Na trhoch sa však ukazujú očakávania ohľadom tzv.
„taperingu“ – postupného znižovania tempa nákupu aktív Fed-om. Protipandemické
opatrenia ECB zostávajú v platnosti, pričom centrálna banka predĺžila čas na čerpanie
pandemického balíčka PEPP. V centre pozornosti ostáva aj pretrvávajúce kvantitatívne
uvoľnenie a reinvestovanie splatných dlhopisov ECB.
Výnosové krivky krajín z investičného pásma prevažne poklesli a ceny štátnych
dlhopisov rástli. Najvyšší nárast cien zaznamenali dlhopisy s vysokým ratingom s 10ročnou splatnosťou. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu
poklesol o 24,57 bodov na úroveň 1,2223%. Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov
poklesli o 25,3 bodov na úroveň -0,462%. Záporný výnos do splatnosti dosiahli aj
slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré poklesli o 24,4 bodov na hodnotu -0,115%.
Euro voči americkému doláru posilnilo o 0,10% na úroveň 1,1870 EUR/USD.
Za júl fond vzrástol o +0,57%. Počas mesiaca sme vo fonde vymenili časť ETF
naviazaných na vývoj protiinflačných dlhopisov za ETF, ktoré sledujú vývoj amerických
a nemeckých štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Priemerná modifikovaná
durácia fondu tak vzrástla.

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.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-2,67%
0,54%

za posledných 6 mesiacov:

-2,27%

za posledný 1 rok:

-1,99%

*Výkonnosť fondov k 31.7. 2021

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu
Názov investície
SLOVGB 0,75 09/04/30
ROMANI 3,875 29/10/2035
IRISH 1,7 15/05/2037
IRISH 1,3 15/05/2033
SLOVGB 1,875 09/03/2037
CZGB 1,2 13/03/2031
BTPS 5,00 01/08/2034
ROMANI 2,00 14/04/2033
DBR 4 04/01/2037
MEX 3,375 23/02/2031
LATVIA 1,375 16/05/2036
MEX 6,75 27/09/2034
ROMANI 2,124 16/07/2031
BTPS 2,25 01/09/2036
SLOVGB 1 12/06/2028

ISIN
SK4120015173
XS1313004928
IE00BV8C9B83
IE00BFZRPZ02
SK4120012691
CZ0001005888
IT0003535157
XS2330503694
DE0001135275
XS1369323149
XS1409726731
US91086QAS75
XS2027596530
IT0005177909
SK4120014150

Podiel
8,78%
4,81%
4,19%
3,96%
3,43%
2,92%
2,88%
2,80%
2,54%
2,53%
2,15%
1,83%
1,45%
1,36%
1,28%

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
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Mesačná správa k 31. 07. 2021

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu
Peňažný trh: 5,44%
Štátne dlhopisy: 49,18%
Dlhopisové a peňažné PF: 42,15%

Splatnosť dlhopisových investícií
3 až 5 rokov 0,47%
nad 5 rokov 51,35%

Korporátne dlhopisy: 0,49%
Ostatné: 2,75%

Rating dlhopisov na NAV

Geografické rozloženie

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
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Mesačná správa k 30.06.2021

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Dátum vytvorenia fondu:.................................................22.03.2005

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., 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:....................................426 741 676,20 €
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.......................0,049249 €
Depozitár dôchodkového fondu:....................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:.......................0,3 % p. a.
Modifikovaná durácia:.....................................................2,32

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Dlhopisovým trhom sa v júni prevažne darilo. Až na štátne dlhopisy niektorých krajín a krátke
splatnosti rástli na cene a prinášali kladnú výkonnosť. Dôvodom bol pokles inflačných očakávaní
a vyjadrenia guvernérov americkej centrálnej banky Fed. Návrat inflácie (reflácia) spôsoboval na
trhoch nervozitu a dlhopisy sa nachádzali prvú polovicu roka pod tlakom. Miera inflácie v USA
stúpla až na 5%, v eurozóne prvýkrát po 9 mesiacoch klesla na 1,9%. Postupne sa situácia
stabilizovala, najmä po tom, ako najväčšie centrálne banky prejavili ochotu akceptovať dočasne
vyššiu infláciu a neplánujú sa ponáhľať s ukončením podpory ekonomík. Prvé zvyšovanie sadzieb
v USA môže prísť až v roku 2023 a v eurozóne ešte neskôr. Predchádzať tomu bude utlmovanie
kvantitatívneho uvoľňovania. Objem nákupov dlhopisov do bilancie centrálnych bánk sa však
minimálne do septembra znižovať nebude. Európska centrálna banka naopak v júni zvýšila nákup
pandemických PEPP dlhopisov. Do konca roka môžu centrálne banky oznámiť zámer sprísňovať
menovú politiku.

VÝKONNOSŤ FONDU

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Na dlhopisových trhoch v mnohých prípadoch dochádzalo k splošťovaniu výnosových kriviek.
Tzn. výnos do splatnosti kratších dlhopisov rástol, kým na dlhých splatnostiach klesal. Najvyššiu
výkonnosť tak priniesli dlhopisy s dlhou duráciou a splatnosťou. Výnimku tvorili dlhopisy napr.
Mexika, Chile, Peru, Číny a Indie, ktoré klesali na cene takmer na všetkých splatnostiach. Výnos
10-ročného amerického štátneho dlhopisu poklesol o 12,63 bodov na úroveň 1,4680%, kým
výnosy na amerických dlhopisov so splatnosťami do 5 rokov rástli. Iba o 2,1 bodov na úroveň
-0,209% klesol nemecký 10-ročný výnos. Kladný výnos do splatnosti 0,1290%, aj napriek poklesu
o 4,5 bodov, si zachoval 10-ročný štátny dlhopis Slovenska. Ratingová agentúra Moody’s
potvrdila Slovensku známku A2 so stabilným výhľadom. Agentúra očakáva rýchle zotavenie
domácej ekonomiky po šoku spôsobenom koronakrízou.
Euro voči americkému doláru oslabilo o 3,02% na úroveň 1,1858 EUR/USD.
Stabilita zmenila svoj názov začiatkom júla na 365.life dlhopisový garantovaný d.f.. K zmene
stratégie vo fonde nedošlo. Za jún podrástla výkonnosť fondu o +0,04%. Fond za posledné tri
mesiace nezaznamenal prudké pohyby a portfólio naďalej chránime pred prudkými výkyvmi. To
však fondu neuberá na dlhodobej kvalite a od svojho vzniku dosahuje najvyššiu výkonnosť medzi
garantovanými dôchodkovými fondami. Počas júna sme mierne navýšili priemernú modifikovanú
duráciu portfólia.

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Rozloženie majetku fondu

Geografické rozloženie investícií

Raiting dlhopisov na NAV

Splatnosť dlhopisových investícií

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.dsspabk.sk;
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

Mesačná správa k 31.05.2021

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Dátum vytvorenia fondu:.................................................22.03.2005

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., 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:....................................422 615 364,84€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.......................0,049227€
Depozitár dôchodkového fondu:....................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:.......................0,3 % p. a.
Modifikovaná durácia:.....................................................0,90

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Situácia na akciových trhoch bola v máji naďalej prevažne priaznivá. Globálna ekonomika po
koronašoku rástla, EÚ však zaostáva za USA. Pozitívne dáta prichádzali z predstihových
ukazovateľov PMI, či už vo výrobe alebo službách. V polovici mesiaca však trhy znervózneli, čo
pomohlo zmierniť predchádzajúci tlak na dlhopisy s vysokým ratingom. Opakovane sa na trhy
vracala téma inflácie. Z USA a neskôr aj Európy prichádzali dáta o rastúcich spotrebiteľských aj
výrobných cenách. Podľa prudkého rastu peňažného agregátu M2 v USA (hotovosť a krátkodobé
vklady v bankách) je vidno, že masívna podpora od centrálnej banky Fed aj fiškálne stimuly
zafungovali, na druhej strane možno očakávať ešte vyššiu infláciu. Inflačné očakávania stúpali, no
americká centrálna banka Fed ostala voči vyššej inflácii zatiaľ chladná. Fed bude akceptovať aj
krátkodobo prestrelenú infláciu, ktorá bola v minulých rokoch hlboko pod cielenou úrovňou. Dobré
dáta prišli aj z trhu práce v USA, keď počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol
najnižšiu hodnotu od marca 2020. O uťahovaní menovej politiky zatiaľ centrálne banky nehovorili,
avšak rozbehnutá diskusia medzi investormi pôsobila na rizikové aktíva negatívne.

VÝKONNOSŤ FONDU

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Výnosy na dlhopisoch z investičného pásma sa vyvíjali zmiešane, no až na výnimky nepriniesli za
máj výrazné pohyby. Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu poklesol o 3,16 bodov na
úroveň 1,5943%. Len o 1,5 bodu stúpol nemecký 10-ročný výnos na úroveň -0,188%. O 25,5
bodov stúpol výnos 10-ročného slovenského štátneho dlhopisu a po roku sa dostal do kladného
teritória s výnosom na konci mesiaca 0,174%. Kratšie splatnosti si zachovali negatívny výnos. Z
EÚ klesali výnosy a rástli ceny štátnych dlhopisov z periférnych krajín (Španielsko, Taliansko,
Portugalsko, Grécko). Z ázijských krajín sa rovnakým smerom vyvíjali dlhopisy Číny a Indonézie.
Euro na páre so slabnúcim americkým dolárom posilnilo o +1,72% na úroveň 1,2227 EUR/USD.
Vývoj dlhopisového fondu Stabilita sa za máj takmer nezmenil (-0,08%). Vzhľadom na tohoročný
prudký pokles cien na dlhopisových trhoch ubral od začiatku roka z hodnoty -3,27%. Tento pokles
sme zastavili a naďalej chránime portfólio pred prudkými výkyvmi, preto dovtedy nemožno
očakávať výrazne pohyby fondu. To však fondu neuberá na dlhodobej kvalite a od svojho vzniku
dosahuje najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dôchodkovými fondami. Vo fonde sme
vymenili niektoré ETF v prospech ETF sledujúcich výkonnosť inflačne zabezpečených dlhopisov.

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Rozloženie majetku fondu

Geografické rozloženie investícií

Raiting dlhopisov na NAV

Splatnosť dlhopisových investícií

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.dsspabk.sk;
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

Mesačná správa k 30.04.2021

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Dátum vytvorenia fondu:.................................................22.03.2005

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., 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:....................................421 694 704,27€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.......................0,049267€
Depozitár dôchodkového fondu:....................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:.......................0,3 % p. a.
Modifikovaná durácia:.....................................................1,47

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Mesiac apríl sa za Atlantikom niesol prevažne v pozitívnom naladení. Americká ekonomika
vykazovala známky silného oživenia. Darilo sa sektoru služieb, sektoru výroby, ale aj trhu práce.
Pozitívne vplývalo tiež vyjadrenie amerického Fedu, že aj napriek pokračujúcemu hospodárskemu
zotavovaniu plánuje ponechať uvoľnenú menovú politiku, pričom miernil tiež obavy z možného
nárastu inflácie. Z geopolitického hľadiska však došlo k určitej eskalácií napätia. Ministerstvo
financií USA uvalilo na Rusko ekonomické sankcie ako odvetný krok za minuloročný hackerský
útok pri prezidentských voľbách. Americký prezident Joe Biden zároveň vyzval ruského prezidenta
Vladimíra Putina k deeskalácii narastajúceho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Starý kontinent
sa počas apríla musel vysporiadavať s treťou vlnou nákazy koronavírusu, čo viedlo krajiny k
sprísneniu niektorých protipandemických opatrení. Nálade tiež nepridala ani pomalšia vakcinácia
obyvateľstva, či pozastavenie dodávok vakcín spoločnosti Johnson & Johnson. Na svetlo sa tak
opäť dostávali obavy o budúcnosť zotavenia európskeho hospodárstva. Európska centrálna banka
síce na svojom aprílovom zasadnutí menovú politiku nezmenila, no signalizovala, že v prípade
potreby je otvorená ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb.

VÝKONNOSŤ FONDU

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Výnosy na dlhopisoch z investičného pásma s výnimkou USA, Veľkej Británie, Českej republiky,
Rumunska Indonézie a Číny tak pokračovali prevažne v stúpaní a ceny inverzne klesali. Výnos 10ročného amerického štátneho dlhopisu poklesol v reakcii na nárast geopolitických rizík o 11,45
bodov na úroveň 1,6259%. Výnosy amerických štátnych dlhopisov tiež upokojil vývoj americkej
inflácie, ktorý zatiaľ nenapĺňa najhoršie trhové obavy. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho
dlhopisu vzrástol o miernych 9 bodov a s hodnotou -0,2030% sa ustálil na najvyššej úrovni od
konca roka 2019. Nárast výnosu na 10-ročnom slovenskom štátnom dlhopise bol ešte nižší, keď
sa po náraste o 3,5 bodov ustálila jeho hodnota na úrovni -0,0810%.
Dlhopisový fond Stabilita vďaka minimalizovaniu úrokového rizika poklesol v prostredí rastúcich
dlhopisových výnosov o miernych -0,13%. Vzhľadom na prudký nárast výnosov dosiahol od
začiatku roka pokles o -3,19%. To mu však neuberá na dlhodobej kvalite a naďalej dosahuje od
svojho vzniku najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dôchodkovými fondami.

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Rozloženie majetku fondu

Geografické rozloženie investícií

Raiting dlhopisov na NAV

Splatnosť dlhopisových investícií

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.dsspabk.sk;
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

Mesačná správa k 31.03.2021

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Dátum vytvorenia fondu:.................................................22.03.2005

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., 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:....................................417 958 554,65€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.......................0,049331€
Depozitár dôchodkového fondu:....................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:.......................0,3 % p. a.
Modifikovaná durácia:.....................................................1,88

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Dlhopisové trhy sa v marci vyvíjali zmiešane. Kým naprieč americkým kontinentom rástli, v Európe
mierne klesali. Nárast výnosov spôsobili jednak vyššie inflačné očakávania a postupné
hospodárske oživenie vďaka postupujúcej vakcinácii a vidiny skorého otvárania ekonomík.
Optimizmus na trhoch upevnil prejav prezidenta USA Bidena, ktorý predstavil plánovaný balík
reformných opatrení v hodnote 2,3 bilióna dolárov. Celkovo pôjde o ešte väčšiu injekciu, akými boli
New Deal na podporu ekonomiky po Veľkej hospodárskej kríze v 30. rokoch, výstavba diaľničnej
siete v 50. rokoch alebo vesmírny program v 60. rokoch. Nová reforma má byť financovaná
prevažne z pôžičiek a zvýšením či zavedením nových daní. V marci trhy najviac zaujímali čerstvé
dáta o inflácii. Medziročný rast cien v USA o 1,7% bol najprudší od januára predchádzajúceho
roka. Za poklesom výnosov v eurozóne stála revízia rastu HDP nadol a podporné slová
guvernérky ECB o opätovnom zrýchlení tempa nákupu dlhopisov a zlepšenie prognózy rastu HDP
na tento rok, no pomalšie tempo rastu môžeme očakávať v roku 2022.

VÝKONNOSŤ FONDU

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Výnosy na dlhopisoch z investičného pásma pokračovali v stúpaní a ceny inverzne klesali len v
Amerike a Indonézii. Výnos do splatnosti 10-ročného štátneho dlhopisu USA vzrástol za marec o
33,55 bodov na úroveň 1,7404%. V Európe rástli iba dlhé výnosy nad 15 rokov, ostatné prevažne
klesali. Výnosy krajín eurozóny so splatnosťou 10 rokov oscilujú okolo nuly, kým dlhšie splatnosti
nesú už kladný výnos, avšak iba ojedinele nad 1% (Taliansko, Španielsko, Portugalsko). Výnos
10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu klesol za marec iba o 3,1 bodov na úroveň -0,293%.
Výnos slovenského 10-ročného dlhopisu sa taktiež príliš nevzdialil predchádzajúcej hodnote a
klesol o 4,1 bodov na úroveň -0,116%.
Euro výraznejšie oslabilo voči americkému doláru o -2,86% na úroveň 1,1730 EUR/USD. Silnejúci
dolár odzrkadľoval vyššie inflačné očakávania a nárast amerických výnosov.
Dlhopisový fond Stabilita za marec poklesol o -0,04%, čím sa nám podarilo stabilizovať vývoj v
prostredí rastúcich úrokových sadzieb. Vzhľadom na prudký nárast výnosov dosiahol od začiatku
roka pokles o -3,06%, čo mu však neubralo na dlhodobej kvalite a naďalej dosahuje najvyššiu
výkonnosť medzi garantovanými dôchodkovými fondmi. Počas mesiaca sme znížili citlivosť fondov
voči pohybu trhových úrokových sadzieb.

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Rozloženie majetku fondu

Geografické rozloženie investícií

Raiting dlhopisov na NAV

Splatnosť dlhopisových investícií

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.dsspabk.sk;
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

Mesačná správa k 28.02.2021

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Dátum vytvorenia fondu:.................................................22.03.2005

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., 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:....................................417 389 686,71€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.......................0,049352€
Depozitár dôchodkového fondu:....................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:.......................0,3 % p. a.
Modifikovaná durácia:.....................................................1,77

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

VÝKONNOSŤ FONDU

Dlhopisové trhy vo februári diktovali náladu na finančných trhoch. Skokovitý nárast výnosov
dokázal vystrašiť aj rizikovejšie aktíva a spustil ich výpredaje. Situáciu nakoniec upokojovali slová
guvernérov centrálnych bánk. Nárast výnosov spôsobili jednak vyššie inflačné očakávania a
postupné hospodárske oživenie, s ktorými by centrálne banky museli znížiť objem pumpovania
peňazí a sprísňovať menovú politiku. Zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami je zatiaľ
v nedohľadne.
Výnosy na dlhopisoch pokračovali v stúpaní a ceny inverzne klesali. Výnosové krivky krajín s
ratingom z investičného pásma poskočili, najvýraznejšie na dlhých splatnostiach. Výnos do
splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol za február o necelých 34 bodov na
úroveň 1,4049%. V Európe k tak prudkému nárastu nedošlo, mnohé štátne dlhopisy niesli stále
záporný úrok, no pri splatnostiach nad 15 rokov a viac sa posunuli do kladného teritória. Výnos 10ročného nemeckého štátneho dlhopisu vzrástol o 25,7 bodov na úroveň -0,262%. Výnos
slovenského 10-ročného dlhopisu vzrástol o 37,4 bodov a priblížil sa k nule na úroveň -0,075%,
najmä s rizikom črtajúcej sa vládnej krízy.

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Euro na páre s americkým dolárom oslabilo o -0,50% na úroveň 1,2075 EUR/USD.
Dlhopisový fond Stabilita vzhľadom na prudký nárast výnosov poklesol o -2,62%, čo mu však
neubralo na dlhodobej kvalite a naďalej dosahuje najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými
dôchodkovými fondmi. Počas mesiaca sme nakúpili štátne dlhopisy krajín s vyššou kreditnou
prirážkou a zároveň výrazne znižovali citlivosť fondov voči pohybu trhových úrokových sadzieb.

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Rozloženie majetku fondu

Geografické rozloženie investícií

Raiting dlhopisov na NAV

Splatnosť dlhopisových investícií

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.dsspabk.sk;
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

Mesačná správa k 31.01.2021

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Dátum vytvorenia fondu:.................................................22.03.2005

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., 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:....................................428 968 046,82€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.......................0,050679€
Depozitár dôchodkového fondu:....................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:.......................0,3 % p. a.
Modifikovaná durácia:.....................................................8,72

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

VÝKONNOSŤ FONDU

Pomalšie očkovanie, rôzne mutácie koronavírusu a ďalšia vlna lockdownov spôsobovali obavy na
finančných trhoch od začiatku nového roka. Svetlú výnimku tvorili napríklad Austrália alebo Nový
Zéland, ktoré nateraz úspešne zlikvidovali komunitné šírenie pandémie a môžu si užívať aktuálne
letné počasie na južnej pologuli. No iba málo krajín sa môže pochváliť počtom nakazených, ktorých
zrátate na prstoch oboch rúk a stále pôjde o vynikajúce štatistiky, ak pridáme aj dolné končatiny.
Napriek tomu sa celý svet snažil kapitolu s nočnou morou z roku 2020 uzavrieť a vstúpiť do nového
roka s veľkou nádejou, že sa situácia bude postupne zlepšovať. Jedným z dôvodov pohybu trhov
nadol v druhej polovici januára bol nárast výnosov dlhopisov v očakávaní príchodu vyššej inflácie. Za
možným rastom inflácie stojí na jednej strane vidina návratu dopytu po tovaroch a službách po
vakcinácii väčšiny obyvateľstva, ktorá dovolí znovu rozprúdiť obchod a otvoriť ekonomiky. Ďalším
faktorom, ktorý pravdepodobne podporí rast inflácie, je masívne pumpovanie peňazí od centrálnych
bánk a fiškálne stimuly, ktoré enormne zvýšili peňažnú zásobu. Keď pandémiu svet prekoná,
centrálne banky môžu začať normalizovať svoju politiku a obmedzovať likviditu, aby nedošlo k
nezdravému prehriatiu. Inflácia sa v EÚ dostala koncom roka znova do záporného pásma (-0,3%),
vidno však nárast v Nemecku (+1%) alebo USA, kde sa infláciu darilo postupne zvýšiť v súčasnosti
na +1,4%. Mnohé firmy sa v tomto roku budú snažiť optimalizovať náklady a nevyhnú sa
prepúšťaniu. Dopyt po pracovnej sile vzrastie len s návratom do normálu. Nezamestnanosť vyskočila
ešte v prvej vlne šírenia koronavírusu, momentálne sa v EÚ drží na hodnote 8,3% a v USA klesla na
6,7%.

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Na dlhopisových trhoch došlo hneď v prvých dňoch roka 2021 k miernemu vytriezveniu, keď výnosy
stúpli a ceny inverzne klesali. V USA výnosy pomaly stúpali už od minuloročného leta. Výnos do
splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol za január o 15,23 bodov a po 10
mesiacoch sa dostal nad 1%. Prvý mesiac uzavrel na hodnote 1,0655%. Ešte výraznejšie stúpli
výnosy pri dlhších splatnostiach, krátkodobé splatnosti do 2 rokov naopak klesli. V Európe k tak
prudkému nárastu nedošlo, aj keď tu sa výnosové krivky na dlhšom konci pohli mierne nahor, mnohé
štátne dlhopisy nesú stále záporný úrok. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu vzrástol o
5,3 bodov na úroveň -0,519%. Výnos slovenského 10-ročného dlhopisu vzrástol o 7 bodov na úroveň
-0,449%. Z krajín EÚ stúpol výnos o niečo výraznejšie v Taliansku po tom, ako premiér Conte podal
demisiu. V Taliansku však pád vlády nie je nič neobvyklé a neočakávajú sa ani nové parlamentné
voľby, ale jej rekonštrukcia. Do úvahy pripadá možnosť, že prezident poverí zostavením novej vlády
bývalého guvernéra ECB Maria Draghiho. Tieto špekulácie zamedzili dramatickým pohybom na
talianskych trhoch.
Euro na páre s americkým dolárom oslabilo o 0,65% na úroveň 1,2038 EUR/USD.
Počas januára sme navýšili investície do amerických korporátov na úkor európskych. Najvyšší podiel
vo fonde stále tvoria štátne dlhopisy s vysokým investičným ratingom. Dlhopisový fond Stabilita
vzhľadom na prudký nárast výnosov mierne poklesol o -0,41%, čo mu však neubralo na dlhodobej
kvalite a naďalej dosahuje najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dôchodkovými fondmi.

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Rozloženie majetku fondu

Geografické rozloženie investícií

Raiting dlhopisov na NAV

Splatnosť dlhopisových investícií

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.dsspabk.sk;
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

