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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. 
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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 403 395 620,82 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,044321 € 

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

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

Modifikovaná durácia: 2,02 

 

 

Komentár portfólio manažéra  Obdobie Výkonnosť fondu 

 
Globálny dlhopisový trh zotrval v pásme medvedieho trhu aj v októbri. Začiatkom 
mesiaca bolo možné pozorovať mierny obrat v smere dlhopisových výnosov do 
splatností smerom nadol. Ten však nemal dlhé trvanie, keď silný trh práce v USA 
a energetická kríza v Európe živili presvedčenie trhu, že cyklus zvyšovania 
úrokových sadzieb bude mať ešte dlhé trvanie. Dočasne sa zvýšili tiež očakávané 
terminálne úrovne úrokových sadzieb pre rok 2023, ktoré činili 5% pre americký Fed 
a 3% v prípade Európskej centrálnej banky. ECB doručila trhom na októbrovom 
zasadnutí zvýšenie úrokových sadzieb o 75 bázických bodov, čím sa hlavná 
refinančná sadzba ustálila na hodnote 2%. Zmiernila sa však rétorika niektorých 
centrálnych bankárov, ktorých vyjadrenie získali menej jastrabí význam. To 
spoločne s postupne sa črtajúcou ekonomickou recesiou dalo trhom opäť nádej 
k tomu, že tempo odoberania likvidity z trhu môže v dohľadnej dobe spomaliť.  
 
Zatiaľ čo najbezpečnejšie štátne dlhopisy pokračovali v októbri v rastúcom trende 
dlhopisových výnosov a v poklese cien, rizikovejším high yield dlhopisom sa naopak 
darilo lepšie. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol 
medzimesačne o približne 22 bodov na úroveň 4,048%. Výnos do splatnosti 10-
ročného nemeckého štátneho dlhopisu vzrástol medzimesačne o približne 3,4 bodu 
na úroveň 2,139%.  Výnos slovenského 10-ročného dlhopisu vzrástol o 21,8 bodu 
na úroveň 3,53%.  
 
Menový pár EUR/USD vzrástol v októbri o +0,82% 
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za október poklesol o 0,36%. 
 

 od začiatku roka: -9,32% 

 za posledné 3 mesiace: -3,56% 

 za posledných 6 mesiacov: -4,74% 

 za posledný 1 rok: -9,33% 

  

 
Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu 

 
Nazov CP ISIN Podiel 

SLOVGB 0,75 09/04/30 SK4120015173 7,23% 

IRISH 1,3 15/05/2033 IE00BFZRPZ02 3,27% 

IRISH 1,7 15/05/2037 IE00BV8C9B83 3,25% 

ROMANI 3,875 29/10/2035 XS1313004928 2,93% 

CZGB 1,2 13/03/2031 CZ0001005888 2,37% 

SLOVGB 1,875 09/03/2037 SK4120012691 2,29% 

BTPS 5,00 01/08/2034 IT0003535157 2,19% 

MEX 3,375 23/02/2031 XS1369323149 2,06% 

DBR 4 04/01/2037 DE0001135275 2,02% 

ROMANI 2,00 14/04/2033 XS2330503694 1,87% 
 

 

 *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: 15,12%

Štátne dlhopisy: 36,84%

Dlhopisové a peňažné PF: 43,34%

Korporátne dlhopisy: 2,31%

Ostatné: 2,39%

3 až 5 rokov   1,72%

nad 5 rokov  37,43%

94,17%

5,15%

0,68%
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