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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 
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Základné informácie o fonde  Investičné zameranie fondu 

Dátum vytvorenia fondu: 23. 04. 2012 Investičnou stratégiou Fondu je rovným pomerom kopírovanie výkonnosti 
referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Barclays QUANTIC 
Global E Index (Bloomberg ticker – BXIIQUAE Index, tvorca Barclays) a MSCI world 
index (Bloomberg ticker – MSDEWIN Index, tvorca MSCI). 

Čistá hodnota majetku vo fonde 85 836 914,77€ 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,068142 € 

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 zakončili posledný mesiac roka 2022 v strate. A to aj napriek tomu, že na prelome 
novembra a decembra bola riziková averzia potlačená pozitívnymi správami ohľadom poklesu 
inflácie v USA a eurozóne. K postupnému ústupu inflačných tlakov dochádza hlavne vplyvom 
kombinácie bezprecedentného tempa zvyšovania úrokových sadzieb, zlepšenia situácie v oblasti 
logistiky, poklesu cien komodít a oslabenia spotrebiteľského dopytu. Pozitívne trhy zareagovali aj 
na správy z Číny, kde dochádza k zmierneniu prísnej politiky nulovej tolerancie koronavírusu. 
Strach z možnej ekonomickej recesie, ako aj posledné zasadnutia centrálnych bánk v roku 2022 
však napokon misky váh naklonili smerom k pesimizmu. Americká centrálna banka Fed doručila 
trhom očakávané zvýšenie úrokových sadzieb o ďalších 50 bázických bodov do pásma 4,25% až 
4,50%. Európska centrálna banka naopak prekvapila svojou nečakane silnou jastrabou rétorikou, 
keď po zvýšení sadzieb o ďalších 0,50% signalizovala potrebu ešte výraznejšieho utiahnutia 
menovej politiky.  
V decembri sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: 
S&P500 (-5,90%), DOW JONES (-4,17%), NASDAQ (-9,06%), RUSSELL2000 (-6,64%), európske 
akciové indexy: EUROSTOXX50 (-4,32%), STOXXEUROPE600 (-3,44%), DAX (-3,29%), 
FTSE100 (-1,60%), CAC40 (-3,93%), ázijské akciové indexy: Nikkei225 (-6,70%), Hang Seng 
(6,37%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-4,34%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-
1,64%) 
Menový pár EUR/USD vzrástol v decembri o 2,87% 
Indexový negarantovaný fond za posledný mesiac klesol o -5,81%. 

 od začiatku roka: -14,32% 
 za posledné 3 mesiace: 0,61% 

 za posledných 6 mesiacov:  -0,15% 

 za posledný 1 rok:  -14,33% 

  
 

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu 

 Názov investície ISIN Podiel 

 AMUNDI INDEX MSCI WORLD DR LU1437016972 48,29% 

 BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR LU2491211004 47,14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografické rozloženie investícií 
Rozloženie majetku fondu  
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Akciové investície: 95,43%

Peňažný trh: 4,57%


