
Mesačná správa k 30. 09. 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. 

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 70 013 477,50 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,074024 € 

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 septembri prevládal prevažne klesajúci trend, keď sa prejavili 
obavy investorov z dosiahnutia vrcholu globálneho ekonomického oživenia. Sezónny 
výpredaj na svetových akciových trhoch bol taktiež sprevádzaný pretrvávajúcimi 
obavami zo šírenia delta variantu koronavírusu, problémami čínskeho developera 
Evergrande a niektorými makroekonomickými udalosťami. Hlavné makroekonomické 
udalosti mesiaca sa týkali zasadnutia európskej centrálnej banky (ECB) a americkej 
centrálnej banky (Fed). Postoj Fedu k otázke razantnejšieho uťahovania menovej 
politiky ostal prevažne nezmenený. Fed stále upriamuje svoju pozornosť na dáta z 
trhu práce, ktoré podľa vyjadrení centrálnej banky neumožňujú okamžité zvýšenie 
úrokových sadzieb. Negatívne sa na vývoji amerických akciových trhov podpísali aj 
obavy z možného zvýšenia korporátnych daní v USA. Nervozita spojená so 
zvyšovaním úrokových sadzieb ECB sa nepotvrdila a sadzby naďalej ostávajú nízko. 
ECB priniesla obmedzenia v objeme nákupu dlhopisov v rámci pandemického balíčka 
PEPP. Situáciu v Číne nepriaznivo ovplyvnil významný čínsky developer Evergrand, 
ktorý ohlásil rozsiahle finančné problémy. Odhaduje sa, že efekt finančných 
problémov spoločnosti Evergrande nie je natoľko významný aby z dlhodobého 
hľadiska ochromil globálne akciové trhy. Akcie disruptívnych spoločností pod vplyvom 
uvedených udalostí v septembri korigovali. Z dlhodobého hľadiska však stále 
predstavujú potenciál nadpriemerného zhodnotenie.  

Za september sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké 
akciové indexy: S&P500 -4,76%, DOW JONES -4,29%, NASDAQ -5,73%, 
RUSSELL2000 -3,05%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 -3,53%, 
STOXXEUROPE600 -3,41%, DAX -3,63%, FTSE100 -0,47%, CAC40 -2,4%, ázijské 
akciové indexy:  

Nikkei225 +4,85%, HangSeng -5,04%, index rozvinutých trhov: MSCI World -4,29%, 
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -4,25%. 

Ekonomické sektory dosahovali väčšinou negatívne zhodnotenie. Najvýraznejší 
nárast zaznamenal energetický sektor (+9,06%). Nárast v energetickom sektore je 
spojený s prudkým nárastom cien energií. Najnižšie zhodnotenie dosahoval sektor 
materiálov (-8,13%). Pokles bol vyvolaný problémami v oblasti spracovania ropy. 

Euro voči americkému doláru oslabilo o -1,94% na úroveň 1,1580 EUR/USD.  

Indexový negarantovaný fond  za posledný mesiac poklesol o -1,86%. 

od začiatku roka: 16,70% 

za posledné 3 mesiace: 2,57% 

za posledných 6 mesiacov: 6,83% 

za posledný 1 rok: 25,22% 

*Výkonnosť fondov k 30. 9. 2021 

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu 

Názov investície ISIN Podiel 

INVESCO GS EQ FACTOR WORLD IE00BFG1RG61 97,96% 

Geografické rozloženie investícií Rozloženie majetku fondu  
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Akciové investície:
97,96%

Peňažný trh: 2,13%

Ostatné: -0,10%



Mesačná správa k 31. 08. 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. 

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 70 170 538,63 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,075428 € 

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

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

   Rozloženie portfólia 

  

Akciové investície:
98,11%

Peňažný trh: 2,28%

Ostatné: -0,39%

Komentár portfólio manažéra  Obdobie Výkonnosť fondu 

V auguste dominoval na akciových trhoch rastový trend podporovaný pozitívnymi 
firemnými výsledkami či fiškálnymi stimulmi v USA. Hlavnou udalosťou mesiaca bolo 
zasadnutie americkej centrálnej banky Fed v Jackson Hole, od ktorej si investori 
sľubovali vyjasnenie v otázke zmierňovania expanzívnej monetárnej politiky 
(tapering). Prvotné vyjadrenia členov Fedu naznačovali blížiaci sa tapering, na čo 
akciové trhy reagovali miernym poklesom. Zasadnutie však neodvrátilo rastový trend 
na akciových trhoch. Zvyšovanie úrokových sadzieb ešte nie je na stole. Inflácia podľa 
slov šéfa Fedu dosiahla úroveň, ktorá umožňuje uťahovanie monetárnych podmienok, 
ale miera nezamestnanosti je stále vysoká, aj keď dochádza k postupnému 
zlepšovaniu. Zvyšovanie sadzieb je tak podmienené budúcimi makroekonomickými 
dátami, najmä z trhu práce. Zasadnutie v Jackson Hole taktiež prinieslo správy 
ohľadom znižovania nákupov dlhopisov centrálnou bankou už koncom tohto roka. 
Dynamika prírastkov nových prípadov delta variantu koronavírusu začala 
spomaľovať, čo prispelo k pozitívnej nálade na väčšine akciových trhoch. Pokles za 
august zaznamenali jedine čínske akciové trhy pod tlakom zvyšujúcich sa vládnych 
regulácií národnej bezpečnosti, technológií a monopolov, v kombinácií s opatreniami 
proti šíreniu koronavírusu. Rýchly spád udalostí v Afganistane nemal výrazný vplyv 
na svetové trhy.  

Za august sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové 
indexy: S&P500 +2,9%, DOW JONES +1,22%, NASDAQ +4,16%, RUSSELL2000 
+2,13%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 +2,62%, STOXXEUROPE600 
+1,98%, DAX +1,87%, FTSE100 +1,24%, CAC40 +1,02%, ázijské akciové indexy:  

Nikkei225 +2,95%, HangSeng -0,32%, index rozvinutých trhov: MSCI World +2,35%, 
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +2,42%. 

Sledované ekonomické sektory dosahovali väčšinou pozitívne zhodnotenie. 
Najvýraznejší nárast zaznamenal sektor komunikačných služieb (+3,89%) a sektor 
informačných technológií (+3,80%). Energetický sektor (-1,81%) a sektor materiálov 
(-0,89%) začiatkom augusta poklesli pod tlakom obáv zo šírenia koronavírusu v 
ázijskom regióne. V druhej polovici mesiaca zmazali časť strát.  

Euro voči americkému doláru oslabilo o -0,51% na úroveň 1,1809 EUR/USD.  

Fond pokračoval v dosahovaní nových historických maxím hodnoty dôchodkovej 
jednotky a za august zaznamenal rast o +2,82%. Od začiatku roka vzrástol o 
+18,92%. 

 od začiatku roka: 18,92% 

 za posledné 3 mesiace: 7,27% 

 za posledných 6 mesiacov: 13,89% 

 za posledný 1 rok: 27,33% 

 *Výkonnosť fondov k 31. 8. 2021 

 
 

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu 

 Názov investície ISIN Podiel 

 INVESCO GS EQ FACTOR WORLD IE00BFG1RG61 98,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografické rozloženie investícií Rozloženie majetku fondu  
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Mesačná správa k 31. 07. 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. 

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 67 366 605,93 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,073355 € 

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 

Akciové trhy za posledný mesiac dosahovali prevažne pozitívne zhodnotenie, no našli 
sa výrazné rozdiely v regiónoch či sektoroch. Veľmi dobre výsledky priniesol index 
nákupných manažérov PMI, ktorý vyjadruje aktivitu v priemysle a službách. V 
eurozóne išlo o najsilnejší rast za posledné roky, k zrýchleniu rastu pomohlo najmä 
zotavenie v službách. Na druhej strane spotrebiteľská dôvera klesla. K zhodnoteniu 
akciových trhov prispeli pozitívne kvartálne výsledky spoločností, ktoré boli vo väčšine 
prípadov nad očakávaním trhu. Tieto výsledky však prinášajú aj otázku ohľadom 
dlhodobej udržateľnosti v nasledujúcich kvartáloch. Obavy zo šírenia nových 
variantov koronavírusu pretrvávali aj v júli, čo sa odrazilo najmä na zápornej 
výkonnosti malých a stredných podnikov. Negatívne na ázijské akciové trhy pôsobili 
pokračujúce  vládne reštrikcie Číny v oblasti technológií a vzdelávania. Postoj 
centrálnych bánk k ekonomickej situácii zostal vo väčšej miere holubičí, čo znamená, 
že zvyšovanie úrokových sadzieb nie je v blízkej dobe v pláne. Protipandemické 
opatrenia ECB zostávajú v platnosti, pričom centrálna banka predĺžila čas na čerpanie 
pandemického balíčka PEPP.  

Za júl sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: 
S&P500 +2,27%, DOW JONES +1,25%, NASDAQ +2,78%, RUSSELL2000 -3,65%, 
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 +0,62%, STOXXEUROPE600 +1,97%, 
DAX +0,09%, FTSE100 -0,07%, CAC40 +1,61%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 -
5,24%, HangSeng -9,94%, index rozvinutých trhov: MSCI World +1,72%, index 
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -7,04%. 

Euro voči americkému doláru posilnilo o 0,10% na úroveň 1,1870 EUR/USD. 

Fond pokračoval v dosahovaní nových historických maxím hodnoty dôchodkovej 
jednotky a za júl zaznamenal rast o +1,64%. Od začiatku roka vzrástol o +15,65%. 

 od začiatku roka: 15,65% 

 za posledné 3 mesiace: 4,56,% 

 za posledných 6 mesiacov: 15,06% 

 za posledný 1 rok: 28,82% 

 *Výkonnosť fondov k 31. 7. 2021 

 
 

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu 

 Názov investície ISIN Podiel 

 INVESCO GS EQ FACTOR WORLD IE00BFG1RG61 99,47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografické rozloženie investícií Rozloženie majetku fondu  

Akciové investície: 99,47%

Peňažný trh: 1,82%

Ostatné: -1,29%
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................65 740 088,13€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,072170€

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

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
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.

Mesačná správa k 30.06.2021

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Akciovým trhom sa v júni prevažne darilo. Na čelo sa opäť dostali americké akciov
technologické akcie po turbulentných mesiacoch výrazne podrástli. K dobrej nálade na 
pokles inflačných očakávaní a upokojujúce slová od guvernéra americkej centrálne
Najväčšie centrálne banky sú ochotné dočasne akceptovať úroveň inflácie nad 
hodnotami. V USA vyskočila miera inflácie až na 5%, v eurozóne prvýkrát po 9 mesiac
1,9%. Ekonomikám sa postupne darí zotavovať vďaka napredujúcej vakcinácii 
pandemických opatrení. Riziká predstavujú najmä pomalé očkovanie v menej vyspelýc
nové mutácie, na ktoré môžu byť súčasné vakcíny menej účinné. Pozitívny signál
predstihových indikátorov PMI vo výrobe aj službách. Priemysel medziročne rástol, p
predstavovali dodávky surovín či materiálov. Čína pod zámienkou byť ekologickejš
ťaženie Bitcoinu, čo negatívne ovplyvnilo aj iné kryptomeny, blockchain segment a čiast
k nervozite na trhoch.

Kladný výnos v júni priniesla väčšina regiónov a sektorov. Z regiónov sa darilo rozvi
najviac rástla Severná Amerika a Latinská Amerika, ázijský región naopak poklesol
výrazne napredovali technologické akcie. V mínuse mesiac uzavreli verejné služ
materiály, priemysel a spotrebné tovary. Ostatné sektory (zdravotníctvo, energie, komun
a diskrečné tovary a služby) rástli.

Za jún sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové ind
+2,22%, DOW JONES -0,08%, NASDAQ +6,34%, RUSSELL2000 +1,83%, európske ak
EUROSTOXX50 +0,61%, STOXXEUROPE600 +1,36%, DAX +0,71%, FTSE100 +0,
+0,94%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 -0,24%, HangSeng -1,11%, index rozvinutýc
World +1,40%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -0,11%.

Euro voči americkému doláru oslabilo o 3,02% na úroveň 1,1858 EUR/USD.
 
Indexový fond Perspektíva nájdete od júla pod novým názvom 365.life indexový negar
K zmene stratégie fondu nedošlo. Fond pokračoval v dosahovaní nových historických m
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................62 471 260,02€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,070093€

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

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
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.

Mesačná správa k 31.05.2021

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Situácia na akciových trhoch bola v máji naďalej prevažne priaznivá. Globálna e
koronašoku rástla, EÚ však zaostáva za USA. Pozitívne dáta prichádzali z 
ukazovateľov PMI, či už vo výrobe alebo službách. V polovici mesiaca však trhy znervóz
sa najmä technologickým akciám. Na oblasť zdravotníctva zas negatívne pôsobila
uvoľniť patenty na vakcíny, čím by výrobcovia mohli prísť o zisky. Zámerom tejto m
rýchlejší boj proti covidu na celosvetovej úrovni, no nesúhlasila s ňou ani nemeck
Merkelová. Opakovane sa na trhy vracala téma inflácie. Z USA a neskôr aj Európy prich
rastúcich spotrebiteľských aj výrobných cenách. Podľa prudkého rastu peňažného a
USA (hotovosť a krátkodobé vklady v bankách) je vidno, že masívna podpora od cen
Fed aj fiškálne stimuly zafungovali, na druhej strane možno očakávať ešte vyššiu infl
očakávania stúpali, no americká centrálna banka Fed ostala voči vyššej inflácii zatiaľ 
bude akceptovať aj krátkodobo prestrelenú infláciu, ktorá bola v minulých rokoch hlboko
úrovňou. O uťahovaní menovej politiky zatiaľ centrálne banky nehovorili, avšak rozbeh
medzi investormi vyvolávala výkyvy na trhoch. Negatívne na trhy pôsobila aj 
kryptomenách, keď niektoré kryptomeny stratili takmer polovicu svojej hodnoty.
 
V máji rástli všetky regióny, najviac Východná Európa a najmenej Severná Amerika. R
trhy tentokrát predbehli rozvinuté trhy. Sektory sa vyvíjali zmiešane. Poklesli diskre
služby (hotely, reštaurácie, tovary dlhodobej spotreby či luxusné tovary), verejné služb
technológie a komunikácie. Z rastúcich sa najviac darilo energetickému sektoru (vďaka
surovín), finančnému sektoru (ktorému vyhovujú vyššie sadzby) a materiálom (vďa
výrobe).

Za máj sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové ind
+0,55%, DOW JONES +1,93%, NASDAQ -1,26%, RUSSELL2000 +0,11%, európske ak
EUROSTOXX50 +1,63%, STOXXEUROPE600 +2,14%, DAX +1,88%, FTSE100 +0,
+2,83%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 +0,16%, HangSeng +1,49%, index rozv
MSCI World +1,26%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +2,12%.

Euro na páre so slabnúcim americkým dolárom posilnilo o +1,72% na úroveň 1,2227 EU
 
Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva pokračoval v dosahovaní novýc
maxím hodnoty dôchodkovej jednotky, v druhej polovici mesiaca mierne klesol a za má
mierny pokles o -0,09%. Od začiatku roka vzrástol o +10,50%.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................61 647 788,78€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,070156€

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

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
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.

Mesačná správa k 30.04.2021

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

 Akciové trhy v apríli nadviazali na mimoriadne úspešný marec. Z regionálneho hľadis
tentokrát americké akciové indexy. Stabilizujúci sa počet prípadov nákazy korona
priebeh očkovania a pozitívne správy z tamojšieho hospodárstva, či dobrá výsled
vytvárali priestor k ďalšiemu rastu valuácií a dosahovaniu nových vrcholov. Akciové inde
kontinentu naopak zaostávali, no napriek tomu si dokázali siahnuť na nové histor
Dôvodom nižšej výkonnosti boli hlavne prebiehajúca tretia vlna pandémie, ktorá prin
krajiny sprísniť protipandemické opatrenia a pomalšia vakcinácia obyvateľstva, čo vytv
budúcnosť oživenia európskeho hospodárstva. Napriek tomu, že apríl ukončili svetové a
prevažne v pluse, nevyhli sa menším výkyvom. Stále rastúce valuácie viedli k men
korekcii a rizikovým apetítom zamávali tiež špekulácie o tom, že sa Joe Biden chystá 
zaťaženie kapitálových výnosov z 20% na 40%. Obavy nakoniec nemali dlhé trvanie
mesiaca si akcie vytýčili jasný smer nahor. Počas apríla opäť rástli všetky sektory. Na
telekomunikačným službám, sektoru nehnuteľností a technológiam. Energetický s
výrazne zaostával.

Centrálne banky pokračovali v zmierňovaní obáv z rastúcej inflácie. Americký Fed trhy
menovú politiku ponechá uvoľnenú. Európska centrálna banka dokonca signalizo
ďalšieho zníženia úrokových sadzieb. 

V apríli sa tak hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové in
+5,24%, DOW JONES +2,71%, NASDAQ +5,88%, RUSSELL2000 +2,07%, európske a
EUROSTOXX50 +1,42%, STOXXEUROPE600 +1,81%, DAX +0,85%, FTSE100 +3
akciové indexy: Nikkei225 -1,25%, HangSeng +1,22%, index rozvinutých trhov: MSCI W
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +2,37%.

Euro na páre so slabnúcim americkým dolárom posilnilo o +2,47%.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva pokračoval v dosahovaní novýc
maxím hodnoty dôchodkovej jednotky a za mesiac si pripísal +1,25%. Od začiatku r
+10,60%.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................59 156 311,98€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,069292€

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

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
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.

Mesačná správa k 31.03.2021

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Akciovým trhom sa v marci darilo rásť. Pomohol k tomu pretrvávajúci optimizmu
otvárania ekonomík a fiškálnej pomoci na podporu ekonomík. V USA prezident Biden p
reformných opatrení v hodnote 2,3 bilióna dolárov, ktorý musí prejsť ešte schvaľovaním
Celkovo pôjde o ešte väčšiu injekciu, akými boli New Deal na podporu ekonom
hospodárskej kríze v 30. rokoch, výstavba diaľničnej siete v 50. rokoch alebo vesmírny 
rokoch. Nová reforma má byť financovaná prevažne z pôžičiek a zvýšením či zave
daní. V marci trhy najviac zaujímali čerstvé dáta o inflácii. Medziročný rast cien v US
najprudší od januára predchádzajúceho roka.

Z akciových regiónov sa darilo najviac Európe. Európske akcie podporili slová guve
opätovnom zrýchlení tempa nákupu dlhopisov a zlepšenie prognózy rastu HDP na 
pomalšie tempo rastu možno očakávať v roku 2022. Jediným klesajúcim regiónom bola
Ázia, ktorá stiahla do mínusu aj index rozvíjajúcich sa trhov. Všetky akciové sektory
mesiac rástli, najviac verejné služby (elektrina, plyn, rozvody a pod.). Najslabší
informačné technológie. Počas niekoľkých dní bolo výrazne vidieť rotáciu z rastových do
akcií a preferenciu cyklických akcií, ktorým sa všeobecne darí vo fáze hospodárske
závere mesiaca trhy nachvíľu mierne znervóznila blokáda Suezského prieplavu.

Za marec sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové ind
+4,24%, DOW JONES +6,62%, NASDAQ +1,41%, RUSSELL2000 +0,88%, euró
indexy: EUROSTOXX50 +7,78%, STOXXEUROPE600 +6,08%, DAX +8,86%, FTSE
ázijské akciové indexy: Nikkei225 +0,73%, HangSeng -2,08%, index rozvinutých trhov
+3,11%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -1,70%.

Euro výraznejšie oslabilo voči americkému doláru o -2,86% na úroveň 1,1730 E
silnejúcim dolárom boli najmä zvýšené inflačné očakávania.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva dosahoval v marci nové histo
hodnoty dôchodkovej jednotky a za mesiac si pripísal +5,72%. Od začiatku roka vzrás
čím dosiahol druhú najvyššiu výkonnosť dôchodkových fondov.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................54 753 308,19€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,065542€

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

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
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.

Mesačná správa k 28.02.2021

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Akciové trhy si vo februári dokázali pripísať nové zisky. Vystrašili ich však rastúc
dlhopisových trhoch, a preto bol ich nárast nakoniec slabší, ako sa ukazovalo v 
týždňoch. Prečo dlhopisy tak ovplyvnili aj akciové trhy? Rizikové aktíva všeobecne
skokovitý nárast výnosov na dlhopisoch. Nárast výnosov spôsobili jednak vyššie inflačn
a postupné hospodárske oživenie, s ktorými by centrálne banky museli znížiť objem
peňazí a sprísňovať menovú politiku. Ďalšou motiváciou k výpredajom bol výber zisko
náraste trhov od konca marca minulého roka, keď sa akciové trhy rýchlo spamätali z 
zarobili desiatky percent. Situáciu upokojovali predstavitelia centrálnych bánk, ktorí 
budú akceptovať a nedovolia, aby výnosy na dlhopisoch boli prehnane vysoké. Posled
dni výrazne korigoval zisky technologický sektor. Nedarilo sa spotrebnému sektoru a 
Naopak veľmi dobre si viedol energetický sektor, ktorý bol ťahaný nárastom cien ropy. Z
hľadiska najviac rástlo Japonsko, jediným regiónom v červených číslach bola Latinská A
voči euru posilnil vďaka solídnym makroekonomickým výsledkom. Na cudzie meny 
rýchlosť očkovania proti Covid-19 a vidina skorého otvárania ekonomík. Bolo tomu ta
britskej libry, ktorá si po dlhej dobe pod tlakom brexitu výrazne polepšila. 

Hlavné svetové akciové indexy počas mesiaca prevažne rástli. Za február sa vyvíja
americké akciové indexy: S&P500 +2,61%, DOW JONES +3,17%, NASDAQ -0,12%, R
+6,14%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 +4,45%, STOXXEUROPE600 
+2,63%, FTSE100 +1,19%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 +4,71%, HangSeng +
rozvinutých trhov: MSCI World +2,45%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +0,73%.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva dosiahol vo februári nové his
maximá hodnoty dôchodkovej jednotky a za mesiac si pripísal +2,81%.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................52 300 030,63€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,063754€

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

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
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.

Mesačná správa k 31.01.2021

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Pomalšie očkovanie, rôzne mutácie koronavírusu a ďalšia vlna lockdownov spôsobo
finančných trhoch od začiatku nového roka. Svetlú výnimku tvorili napríklad Austráli
Zéland, ktoré nateraz úspešne zlikvidovali komunitné šírenie pandémie a môžu si užívať 
počasie na južnej pologuli. No iba málo krajín sa môže pochváliť počtom nakazených, ktor
prstoch oboch rúk a stále pôjde o vynikajúce štatistiky, ak pridáme aj dolné končatiny. Na
celý svet snažil kapitolu s nočnou morou z roku 2020 uzavrieť a vstúpiť do nového 
nádejou, že sa situácia bude postupne zlepšovať. Práve to hnalo akciové trhy na nové ma
z dôvodov pohybu trhov nadol v druhej polovici januára bol nárast výnosov dlhopiso
príchodu vyššej inflácie. Za možným rastom inflácie stojí na jednej strane vidina návr
tovaroch a službách po vakcinácii väčšiny obyvateľstva, ktorá dovolí znovu rozprúdiť ob
ekonomiky. Ďalším faktorom, ktorý pravdepodobne podporí rast inflácie, je masívne pump
od centrálnych bánk a fiškálne stimuly, ktoré enormne zvýšili peňažnú zásobu. Keď p
prekoná, centrálne banky môžu začať normalizovať svoju politiku a obmedzovať likviditu,
nezdravému prehriatiu. Inflácia sa v EÚ dostala koncom roka znova do záporného pásma
však nárast v Nemecku (+1%) alebo USA, kde sa infláciu darilo postupne zvýšiť v súčasn
Mnohé firmy sa v tomto roku budú snažiť optimalizovať náklady a nevyhnú sa prepúšťa
pracovnej sile vzrastie len s návratom do normálu. Nezamestnanosť vyskočila ešte v prv
koronavírusu, momentálne sa v EÚ drží na hodnote 8,3% a v USA klesla na 6,7%.

Akciové trhy v posledný januárový týždeň v USA zišli zo svojich maxím, európske klesali 
mesiaca. Darilo sa sektoru energií v súvislosti s nárastom cien ropy a v USA vynikali tz
akcie s nízkou trhovou kapitalizáciou. Z regiónov bola najsilnejšia rozvíjajúca sa Ázia.

Hlavné svetové akciové indexy vstúpili do nového roka zmiešane. Za január sa vyvíja
americké akciové indexy: S&P500 -1,11%, DOW JONES -2,04%, NASDAQ +0,29%, R
+5,00%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 -2,00%, STOXXEUROPE600 -0,80%
FTSE100 -0,82%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 +0,80%, HangSeng +3,87%, inde
trhov: MSCI World -1,05%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +2,97%.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva si dokázal za január pripísať +0,51

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Rozloženie majetku fondu
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