Mesačná správa k 31. 01. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
65 970 290,93 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,039798 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

Komentár portfólio manažéra
Akciové trhy v januári mali prevažne klesajúci charakter, keď americké akciové trhy
zaznamenali jeden z najhorších vstupov do nového roka. V januári začala výsledková
sezóna za štvrtý kvartál minulého roka, ktorá priniesla zmiešané výsledky a taktiež
otázku ohľadom budúcnosti globálneho rastu firiem. Pandemická situácia aj v tomto
mesiaci mala vo vývoji akciových trhoch svoje miesto. Zvyšujúci sa počet nakazených
novým variantom koronavírusu a pretrvávajúce obavy z pandemických rizík pre
ekonomiku prispeli k negatívnemu vývoju na akciových trhoch. Zvyšujúce sa globálne
inflačné tlaky v investoroch vyvolávali obavy ohľadom politík centrálnych bánk.
Januárová zápisnica zo zasadania americkej centrálnej banky (Fed) priniesla informácie
o možno skoršom a rýchlejšom uťahovaní menovej politiky Fedu. Potvrdené bolo taktiež
už avizované ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania centrálnej banky v rámci
pandemického programu, ktoré by malo byť ukončené už v marci. Otázka rýchlejšieho
zvyšovania úrokových sadzieb spolu s inflačnými tlakmi spôsobili výpredaje takmer na
všetkých akciových trhoch. Akciovým trhom taktiež neprospievali informácie z
amerického trhu práce, ktoré deklarovali menej vytvorených pracovných miest ako sa
očakávalo. Európska centrálna banka (ECB) stále ostáva v umiernenom móde a
neavizuje zvyšovanie úrokových sadzieb. Globálnym akciovým trhom taktiež
neprospieva geopolitické napätie medzi Ruskom a Západom v oblasti Ukrajiny.
Za január sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové
indexy: S&P500 -5,26%, DOW JONES -3,32%, NASDAQ -8,52%, RUSSELL2000 9,66%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 -2,88%, STOXXEUROPE600 3,88%, DAX -2,60%, FTSE100 +1,08%, CAC40 -2,15%, ázijské akciové indexy:
Nikkei225 -6,22%, HangSeng +1,73%, index rozvinutých trhov: MSCI World -5,34%,
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -1,93%.
Ekonomické sektory dosahovali väčšinou negatívne zhodnotenie. Najvýraznejší pokles
dosahoval sektor informačných technológií (-8,50%). Pokles je úzko spätý s reakciou
technologických spoločností na dianie v ekonomike. Energetický sektor (+15,30%) je
ťahaný najmä globálnym rastom cien energií a ropy.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Výkonnosť
fondu

Obdobie
od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-14,12%
-21,14%

za posledných 6 mesiacov:

-18,78%

za posledný 1 rok:

-24,83%

*Výkonnosť fondov k 31.01.2022

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Názov investície
X S&P 500 EQUAL WEIGHT
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO
INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR
db x-trackers MSCI World Energy Index
UCITS ETF (DR)
FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX
INVESCO S&P EQUAL WEIGHT
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE
WT PHYSICAL PALLADIUM
*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

ISIN
IE00BLNMYC90
US33733E8075
US46137V7617
US46137V8789
US78468R5569

Podiel
6,89%
2,15%
2,13%
2,10%
2,09%

IE00BM67HM91

2,08%

US33734X1274
US46137V3657
DE000A0F5UF5
DE000A0N62E5

2,08%
2,07%
2,07%
2,03%

Americký dolár voči EUR posilnil. Na menový pár počas mesiaca vplývali hlavne
vyjadrenia centrálnych bánk. Jednotlivé menové páry sa vyvíjali nasledovne: EUR/USD
-1,19%, EUR/GBP -0,72%, EUR/CHF +0,37%, EUR/JPY
-1,2%, EUR/CAD -0,67%.
Disruptívne technológie boli v januári v korekcii. Udalosti uplynulého mesiaca postihli
najmä technologické spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska disruptívne technológie stále
predstavujú potenciál pre dosahovanie vysokých výnosov. Akciový negarantovaný
dôchodkový fond za posledný mesiac poklesol o -14,12%.

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. 01. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny
100,00%

Peňažný trh: 9,29%

80,00%

Akciové podielové fondy: 23,66%

60,00%

Komoditné investície: 3,93%

40,00%

Akcie: 69,71%

77,27%

31,69%

20,00%

Ostatné: -6,59%

4,38%

3,86% 3,69% 0,99%

0,00%
USD EUR CAD GBP CHF PLN

Geografické rozloženie investícií

Japonsko

0,02%

Pacifik bez Japonska

0,04%

Stredná a východná Európa

0,28%

Európa

19,99%

Severná Amerika
0,00%

73,04%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 28. 02. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
63 431 260,32€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,038492 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

Komentár portfólio manažéra

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Výkonnosť
fondu
-16,94%

Obdobie
od začiatku roka

Akciové trhy mali vo februári zmiešaný charakter. Na ich vývoji sa výrazne podieľali
makroekonomické udalosti a geopolitická situácia. Úvod mesiaca predstavoval
relatívne pozitívny štart, ktorý bol podporovaný výsledkovou sezónou spoločností za
štvrtý kvartál. Americkým akciovým trhom prospievali informácie z trhu práce v podobe
silnej tvorby pracovných miest. Európske akcie úvodom mesiaca čiastočne zaostávali.
Nepriaznivo na ne vplývala Európska centrálna banka (ECB), ktorá síce úrokové
sadzby nezmenila no priniesla prísnejšie vyjadrenia ohľadom inflácie a možného cyklu
zvyšovania úrokových sadzieb. V polovici mesiaca na trh dorazili januárové dáta
o inflácií, ktoré v USA dosiahli štyridsať ročné maximá. Počas mesiaca americká
centrálna banka (Fed) usporiadala neverejné zasadanie bankovej rady, ktoré
neprinieslo výrazné prekvapenia v oblasti monetárnej politiky. Geopolitické napätie na
Ukrajine sa v druhej polovici mesiaca stupňovalo na čo akciové trhy reagovali zvýšenou
volatilitou. Po vstupe ruskej armády na ukrajinské územie sa akciové trhy prepadli,
pričom väčšiu časť týchto strát dokázali v nasledujúcich dňoch kompenzovať. Koncom
mesiaca na trh dorazili správy o sankciách voči Rusku, ktoré hlavne európske akciové
indexy vyhodnotili poklesom.
Za február sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové
indexy: S&P500 -3,14%, DOW JONES -3,53%, NASDAQ -4,64%, RUSSELL2000
+0,97%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 -6,00%, STOXXEUROPE600 3,36%, DAX -6,53%, FTSE100 -0,08%, CAC40 -4,86%, ázijské akciové indexy:
Nikkei225 -1,76%, HangSeng -4,58%, index rozvinutých trhov: MSCI World -2,65%,
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -3,06%.

za posledné 3 mesiace:

-25,35%

za posledných 6 mesiacov:

-22,01%

za posledný 1 rok:

-28,40%

*Výkonnosť fondov k 28.02.2022

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Názov investície
X S&P 500 EQUAL WEIGHT
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM
INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR
INVESCO S&P EQUAL WEIGHT
FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX
db x-trackers MSCI World Energy Index
UCITS ETF (DR)
WT PHYSICAL PALLADIUM
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE
*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

ISIN
IE00BLNMYC90
US33733E8075
US46137V8789
US46137V7617
US78468R5569
US46137V3657
US33734X1274

Podiel
7,18%
2,49%
2,39%
2,38%
2,37%
2,31%
2,30%

IE00BM67HM91

2,28%

DE000A0N62E5
DE000A0F5UF5

2,18%
2,08%

Ekonomické sektory dosahovali zmiešané zhodnotenie. Najvýraznejší pokles
zaznamenal sektor komunikačných služieb (-5,41%) a sektor informačných technológií
(-4,76%) Pokles je úzko spätý s reakciou technologických spoločností na dianie
v ekonomike. Energetický sektor (+4,47%) je ťahaný najmä globálnym rastom cien
energií a ropy.
Paládium (+5,83%) a platina (+2,50%) rástli vplyvom geopolitického napätia.
Americký dolár voči EUR posilnil. Na menový pár počas mesiaca vplývala jednak
politika centrálnych bánk ale aj dianie na Ukrajine. Jednotlivé menové páry sa vyvíjali
nasledovne: EUR/USD -0,14%, EUR/GBP +0,10%, EUR/CHF -1,22%, EUR/JPY 0,25%, EUR/CAD -0,40%.
Počas mesiaca sme v portfóliu zvýšili expozíciu voči energetickému sektoru. Akciový
negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac poklesol o -3,28%.

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 28. 02. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

100,00%

82,47%

80,00%

Peňažný trh: 8,59%
Akciové podielové fondy: 25,79%
Komoditné investície: 4,21%

60,00%
27,39%

40,00%

Akcie: 67,10%
20,00%

Ostatné: -5,68%

5,38%

2,82%

2,17%

1,25%

CAD

CHF

PLN

0,00%

USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,28%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

19,64%

Severná Amerika
0,00%

72,91%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 31.03. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
65 716 201,55€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,039451 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Komentár portfólio manažéra
Akciové trhy mali v marci zmiešaný charakter. V úvode mesiaca prevládali obavy ohľadom
vývoja Rusko-Ukrajinského konfliktu a ekonomických dopadov sankcií. Predajný tlak sa
prejavil na akciových trhoch na oboch stranách Atlantiku, pričom výraznejší tlak bol na
európskych akciových trhoch a to z dôvodu priamej geografickej blízkosti. Akciovým trhom sa
však počas mesiaca podarilo odraziť od miním spôsobených prvotným šokom. Investorov
v tom podporovali informácie o snahách v mierových rozhovorov a taktiež dôvera, že RuskoUkrajinský konflikt ostane lokálnym. Konflikt na Ukrajine taktiež ovplyvňuje aj ceny komodít a
pri spomalenom ekonomickom raste sa vytvárajú obavy zo stagflačného prostredia v Európe.
S rastom cien komodít sa zvyšujú aj inflačné tlaky. Americká centrálna banka (Fed) v boji proti
inflácií zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Zvýšenie úrokových sadzieb
centrálnou bankou bolo trhmi očakávané a vopred vhodne komunikované. Trhy tak reagovali
relatívne pozitívne. Aktuálne členovia Fedu očakávajú niekoľkonásobné zvýšenie úrokových
sadzieb, pričom do konca roka by mali sadzby rásť na úroveň 1,9% a do konca roka 2023 na
úroveň 2,8%.
V marci sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 +3,58%, DOW JONES +2,32%, NASDAQ +4,22%, RUSSELL2000 +1,08%,
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 -0,55%, STOXXEUROPE600 +0,61%, DAX 0,32%,
FTSE100
+0,77%,
CAC40
+0,02%,
ázijské
akciové
indexy:
Nikkei225 +4,88%, HangSeng -3,15%, index rozvinutých trhov: MSCI World +2,52%, index
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -2,52%.
Ekonomické sektory dosahovali väčšinou pozitívne zhodnotenie. Mierny pokles zaznamenal
len sektor spotrebného tovaru (-0,05%). Najvýraznejší nárast zaznamenal energetický sektor
(+7,48%), ktorý je ťahaný najmä globálnym rastom cien energií a ropy.
Americký dolár voči EUR posilnil. Na menový pár počas mesiaca vplývala jednak politika
centrálnych bánk ale aj dianie na Ukrajine. Jednotlivé menové páry sa vyvíjali nasledovne:
EUR/USD -1,35%, EUR/GBP +0,75%, EUR/CHF -0,72%, EUR/JPY +4,39%, EUR/CAD 2,70%.

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-14,87%

za posledné 3 mesiace:

-15,27%

za posledných 6 mesiacov:

-15,96%

za posledný 1 rok:

-30,01%

*Výkonnosť fondov k 31.03.2022

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Názov investície

X S&P 500 EQUAL WEIGHT
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO
INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM
FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX
INVESCO S&P EQUAL WEIGHT
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS
ETF (DR)
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE
SPDR S&P METALS & MINING ETF
WT PHYSICAL PALLADIUM

ISIN

Podiel

IE00BLNMYC90
US33733E8075
US46137V7617
US46137V8789
US33734X1274
US46137V3657

7,27%
2,72%
2,65%
2,62%
2,49%
2,48%

IE00BM67HM91

2,44%

DE000A0F5UF5
US78464A7550
DE000A0N62E5

2,14%
2,11%
1,97%

*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac vzrástol o 2,49% čo predstavuje
najvyšší mesačný nárast od novembra 2021. Portfólio fondu sa zameriava hlavne na americký
región. Zo sektorového hľadiska dominuje v portfóliu energetický, finančný a technologický
sektor.

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 31.03. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný trh: 16,68%
Akciové podielové fondy:
26,90%
Komoditné investície: 3,84%

100,00%

83,22%

80,00%
60,00%
24,56%

40,00%

Akcie: 64,64%
Ostatné: -12,07%

20,00%

6,39% 6,04%

2,92%

0,54%

GBP

CHF

PLN

0,00%
USD

EUR

CAD

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,26%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

19,27%

Severná Amerika
0,00%

71,95%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 30.04. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
62 434 111,59€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,037487 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

Komentár portfólio manažéra
Akciové trhy počas apríla mali prevažne klesajúci trend. Úvodom mesiaca trhmi rezonovali
správy od predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) v oblasti monetárnej politiky.
Rétorika predstaviteľov sa zameriavala na viac jastrabiu politiku, čo znamená rýchlejšie
tempo uťahovania menovej politiky. Dôvodom je boj s infláciou, ktorá v USA dosahuje
najvyššie hodnoty za posledné štyri dekády. Zvyšovanie úrokových sadzieb tak preto môže
byť vyššie ako trhy očakávali. Jastrabie kroky centrálnej banky sa môžu takisto týkať aj
rýchlejšieho tempa znižovania bilancie Fedu, čím centrálna banka sťahuje likviditu z trhu.
V apríli odštartovala výsledková sezóna, ktorá rast na trhoch nepodporila. Európska
centrálna banka ostala v umiernenom móde a úrokové sadzby nezvýšila ale predstavitelia
avizovali ukončenie podporného programu nákupu aktív tzv. „APP program“. Globálne
akciové trhy sú stále pod tlakom geopolitického napätia na Ukrajine. Pozitívna nálada z
prvotných náznakov ohľadom deeskalácie napätia sa v ďalších týždňoch mesiaca vytrácala
a európske akcie sa ocitli taktiež v poklese. Celkovo sa na akciových trhoch prejavila
nervozita ohľadom budúcnosti globálneho ekonomického rastu, ktorý vyplýva z ponukového
komoditného šoku, geopolitických otázok a šírenia novej vlny koronovírusu v Číne.
V apríli sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 (-10,79%), DOW JONES (-6,56%), NASDAQ (-15,65%), RUSSELL2000 (-12,61%),
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 (-4,98%), STOXXEUROPE600 (-2,53%), DAX
(-4,87%), FTSE100 (+0,10%), CAC40 (-3,80%), ázijské akciové indexy: Nikkei225 (4,97%), HangSeng (-3,82%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-10,13%), index
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-5,30%).
Ekonomické sektory dosahovali väčšinou negatívne zhodnotenie. Najvýraznejší pokles
zaznamenal sektor informačných technológií (-14,43%) a sektor komunikačných služieb (16,12%). Obom týmto sektorom neprospieva súčasné smerovanie politík centrálnych bánk.
Mierne pozitívne zhodnotenie dosiahol sektor spotrebného tovaru (+0,16%).
Americký dolár voči EUR posilnil. Na menový pár počas mesiaca vplývala jednak politika
centrálnych bánk ale aj dianie na Ukrajine. Jednotlivé menové páry sa vyvíjali nasledovne:
EUR/USD (-4,88%), EUR/GBP (-0,93%), EUR/CHF (-0,59%), EUR/JPY (+0,54%), EUR/CAD
(-2,27%).

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-19,11%

za posledné 3 mesiace:

-3,82%

za posledných 6 mesiacov:

-25,72%

za posledný 1 rok:

-30,13%

*Výkonnosť fondov k 29.04.2022

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Názov investície
ISHARES CORE S&P 500
X S&P 500 EQUAL WEIGHT
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR
WT PHYSICAL PALLADIUM
INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM
INVESCO S&P EQUAL WEIGHT
INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF
(DR)
SPDR S&P METALS & MINING ETF
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

ISIN
IE0031442068
IE00BLNMYC90
US78468R5569
DE000A0N62E5
US46137V8789
US46137V3657
US46137V7617

Podiel
5,02%
2,59%
2,28%
2,19%
2,17%
2,17%
2,17%

IE00BM67HM91

2,15%

US78464A7550
US33733E8075

2,14%
2,13%

Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac poklesol o -4,98%. Portfólio
fondu sa zameriava hlavne na americký región. Zo sektorového hľadiska dominuje v portfóliu
energetický, finančný a technologický sektor.

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 30.04. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný trh: 9,10%

80,00%

Akciové podielové fondy: 24,90%

66,39%

60,00%

Komoditné investície: 4,15%

29,57%

40,00%
Akcie: 64,25%

20,00%

5,77%

Ostatné: -2,40%

3,47%

3,29%

0,46%

CAD

CHF

PLN

0,00%
USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,26%

Pacifik bez Japonska

0,04%

Japonsko

0,03%

Európa

21,99%

Severná Amerika
0,00%

66,83%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 31.05. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
62 027 094,22€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,037043 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

Komentár portfólio manažéra
Vývoj akciových trhov bol v máji charakteristický vysokou mierou volatility. Začiatkom
mesiaca určovalo smer zasadnutie americkej centrálnej banky Fed. Ten prvýkrát od roku
2000 zvýšil úrokové sadzby o 50 bázických bodov a potvrdil júnovú redukciu svojej bilancie,
ktorá bude prvé tri mesiaca prebiehať tempom 47,5 mld. USD/mes., následne 95 mld.
USD/mes.. Zároveň bolo do budúcna vylúčené zvyšovanie úrokových sadzieb o 75
bázických bodov. Trhy spočiatku tieto kroky vyhodnotili mimoriadne pozitívne, keď rástli
najrýchlejším jednodňovým tempom od mája 2020. Vzápätí na to však zaznamenali prudký
prepad, keď opäť prevážili obavy zo stagflácie, nekontrolovateľného rastu inflácie,
energetickej krízy a narušených dodávateľských reťazcov. Americký akciový index Dow
Jones, tak predlžoval sériu týždňových poklesov, ktorá bola napokon so svojimi ôsmimi
stratovými týždňami najdlhšou od roku 1932. Koncom mesiaca sa však indexy aj nálada
investorov dokázali zotaviť, za čo mohol fakt, že makroekonomické indikátory nesignalizovali
výraznejšie zhoršenie, čo dopomohlo k zmierneniu trhového pesimizmu. Posledný týždeň
tak zaznamenali akciové indexy najväčší nárast od novembra 2020.
V máji sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 (+0,01%), DOW JONES (+0,04%), NASDAQ (-1,65%), RUSSELL2000 (0,00%),
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 (-0,36%), STOXXEUROPE600 (-1,56%), DAX
(+2,06%), FTSE100 (+0,84%), CAC40 (-0,99%), ázijské akciové indexy: Nikkei225
(+1,61%), HangSeng (+1,54%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-0,16%), index
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+0,14%).
Zo sektorového hľadiska sa počas mája darilo opäť energetickému sektoru (+12,71%), ktorý
je aj naďalej jediným sektorom dosahujúcim od začiatku roka kladné zhodnotenie (+43,71%).
Rásť dokázali tiež sektor verejných služieb (+2,74%) a finančný sektor (+2,26%). Najhoršie
si v máji viedli sektor spotrebného tovaru (-3,97%) a sektor diskrečných tovarov a služieb (3,76%).
EUR sa voči cudzím menám vyvíjalo v máji nasledovne: EUR/USD: (+1,79%), EUR/CAD:
(+0,25%); EUR/GBP: (+1,55%), EUR/CHF: (+0,34%), EUR/JPY: (+0,85%), EUR/PLN: (2,17%)
Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac poklesol o -1,18%. Portfólio
fondu zostalo počas mája bez výraznejších zmien v regionálnom a sektorovom rozložení,
kde dominujú americký región a spoločnosti z energetického, finančného a technologického
sektora.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-20,07%

za posledné 3 mesiace:

-2,55%

za posledných 6 mesiacov:

-26,70%

za posledný 1 rok:

-27,69%

*Výkonnosť fondov k 31.05.2022

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Názov investície
ISHARES CORE S&P 500
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR
INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO
X S&P 500 EQUAL WEIGHT
INVESCO S&P EQUAL WEIGHT
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS
ETF (DR)
VIATRIS INC
WATERS CORP
*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

ISIN
IE0031442068
US78468R5569
US46137V7617
IE00BLNMYC90
US46137V3657
US33733E8075
US46137V8789

Pomer
4,85%
2,65%
2,56%
2,52%
2,50%
2,49%
2,48%

IE00BM67HM91

2,41%

US92556V1061
US9418481035

2,06%
2,03%

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 31.05. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný trh: 7,52%

80,00%

Akciové podielové fondy: 26,46%
Komoditné investície: 3,86%
Akcie: 62,20%

69,77%

60,00%
28,44%

40,00%
20,00%

Ostatné: -0,04%

6,20%

4,11%

3,33%

0,51%

CAD

CHF

PLN

0,00%
USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,20%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

22,21%

Severná Amerika
0,00%

66,18%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 30.06. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
56 659 840,26€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,033548 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Komentár portfólio manažéra
Akciové trhy v júni nadviazali na vysokú mieru volatility s konca mája. Prudké sprísňovanie
menovej politiky centrálnych bánk v súvislosti s infláciou, ktorá dosiahla nové maximum, vplýva
na zníženie globálnej ekonomickej aktivity. Menej pozitívne tiež vyšli indikátory dôvery v
priemysle a v službách ako v USA tak aj v eurozóne. Šance na príchod recesie sa tak zvyšujú.
Súčasný stav globálnej ekonomiky dokresľuje akciový trh, ktorý pokračoval v júni poklesom.
Zvýšenie úrokových sadzieb prvýkrát od roku 1994 o 75 bázických bodov zo strany americkej
centrálnej banky Fed, len potvrdilo odhodlanie dostať rastúcu infláciu pod kontrolu. Kľúčová
úroková sadzba Fedu sa dostala na úroveň 1.75%. Zvyšovanie úrokových sadzieb už avizovala
aj ECB, ktorá by mala na svojom júlovom zasadnutí zvýšiť úrokové sadzby o 25 bázických
bodov, pričom jastrabí slovník ECB naznačuje možnosť zvyšovania úrokových sadzieb na
septembrovom zasadnutí o 50 bázických bodov. Akciové trhy v reakcii na vysoké inflačné tlaky
v USA a blížiacim sa zasadnutím amerického Fedu v strede mesiaca poklesli viac ako 5%.
Akciové trhy tak zakončili prvý polrok najväčšími stratami od 70. rokov 20. storočia.
V júni sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 (-8,39%), DOW JONES (-6,71%), NASDAQ (-9,00%), RUSSELL2000 (-8,37%),
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 (-8,82%), STOXXEUROPE600 (-8,15%), DAX (11,15%), FTSE100 (-5,76%), CAC40 (-8,44%), ázijské akciové indexyNikkei225 (-3,25%),
HangSeng (+2,08%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-8,77%), index rozvíjajúcich sa
trhov: MSCI EM (-7,15%).

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-27,61%

za posledné 3 mesiace:

-14,96%

za posledných 6 mesiacov:

-27,95%

za posledný 1 rok:

-35,31%

*Výkonnosť fondov k 31.05.2022

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Nazov CP
ISHARES CORE S&P 500
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE
X S&P 500 EQUAL WEIGHT
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS
ETF (DR)
INVESCO S&P EQUAL WEIGHT
INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO
INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
* Podiel na čistej hodnote majetku fondu

ISIN
IE0031442068
CA43366H7040
DE000A0F5UF5
IE00BLNMYC90
US78468R5569

Pomer
4,98%
2,77%
2,75%
2,56%
2,31%

IE00BM67HM91

2,27%

US46137V3657
US46137V7617
US46137V8789

2,27%
2,24%
2,21%

US33733E8075

2,16%

V ekonomických sektoroch v júni došlo ku korekcii energetického sektora (-15,22%), ktorý aj
napriek mesačnému poklesu zostáva od začiatku roka ako jediný sektor v kladnom teritóriu
(+21,84%). Poklesu sa nevyhol ani sektor verejných služieb (-7,22%) a finančný sektor (10,41%), ktoré v prechádzajúcom mesiaci zaznamenali rast. Najhorší výsledok v júni dosiahol
sektor materiálov (-15,74%).
Americký dolár voči EUR zaznamenal rast, ktorý bol výsledkom súčasného poklesu akciového
trhu ako aj pokračujúceho sprísňovania menovej politiky centrálnych bánk. Vybrané menové
páry sa v júni vyvíjali nasledovne: EUR/USD: (-2,33%), EUR/CAD: (-0,58%); EUR/GBP:
(+1,07%), EUR/CHF: (-2,77%), EUR/PLN: (+2,53%)
Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac poklesol o -9,43%. Portfólio fondu
zostalo počas mája bez výraznejších zmien v regionálnom a sektorovom rozložení, kde
dominujú americký región a spoločnosti z energetického, finančného a technologického
sektora.

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. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný trh: 4,53%

80,00%

Akciové podielové fondy: 26,02%

60,00%

Komoditné investície: 4,09%

40,00%

Akcie: 66,67%

20,00%

Ostatné: -1,30%

63,31%

26,65%
5,63%

3,11%

0,98%

0,32%

CAD

CHF

PLN

0,00%
USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,29%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

21,24%

Severná Amerika
0,00%

71,09%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 31.07. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
62 205 350,40€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,036573 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Komentár portfólio manažéra
Hlavné akciové indexy v mesiaci júl zaznamenali rast. Ten bol ovplyvnený hlavnými udalosťami
v mesiaci, ktorými boli zasadnutia centrálnych bánk. Európska centrálna banka (ECB) zvýšila
na svojom zasadnutí kľúčovú úrokovú sadzbu zo záporného pásma na nulu po prvýkrát za
ostatných 11 rokov. Takéto sprísnenie menovej politiky by časom mohlo pomôcť skrotiť
rozbujnenú infláciu, na druhej strane je tu riziko spomalenia hospodárskeho rastu. K zvýšeniu
úrokových sadzieb pristúpila aj Americká centrálna banka (Fed), ktorá zvýšila úrokovú sadzbu
o 0,75% na súčasných 2,25% - 2,50%. Americká ekonomika prekvapivo upadla do takzvanej
technickej recesie, ktorá je definovaná ako pokles HDP v dvoch po sebe nasledujúcich
kvartáloch. O tom či sa však USA skutočne nachádza v recesií rozhoduje oficiálne National
Bureau of Economic Research (NBER). A ten ju doteraz nepotvrdil. Rovnako ani samotný
guvernér Fedu nevidí znaky recesie v USA, čo povzbudilo investorov k nákupom akcií. Trh
zároveň zaznamenal možné budúce spomalenie zvyšovania úrokových sadzieb, či možný
vrchol inflačného rastu, čo bolo pre rast akciových trhov vítanou správou. Navyše väčšina
negatívnych správ už mohla byť započítaná v cenách akcií. Podporou pre akciové trhy boli tiež
výsledky v začínajúcej výsledkovej sezóne za druhý kvartál, ktorá sa zatiaľ vyvíja nad
očakávania. Nálada na akciových trhoch však zostáva skôr napätá.
V júli sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 (+8,16%), DOW JONES (+5,85%), NASDAQ (+11,06%), RUSSELL2000 (+9,65%),
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 (+5,51%), STOXXEUROPE600 (+6,02%), DAX
(+3,70%), FTSE100 (+1,52%), CAC40 (+6,91%), ázijské akciové indexy: Nikkei225 (+3,72%),
HangSeng (-8,37%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+6,68%), index rozvíjajúcich sa
trhov: MSCI EM (-1,92%).

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-21,08%

za posledné 3 mesiace:

-2,44%

za posledných 6 mesiacov:

-6,16%

za posledný 1 rok:

-26,40%

*Výkonnosť fondov k 31.05.2022

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Nazov CP
ISHARES CORE S&P 500
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE
X S&P 500 EQUAL WEIGHT
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR
INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO
INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
INVESCO S&P EQUAL WEIGHT
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF
(DR)
*Podiel na čistej hondote majetku fondu

ISIN
IE0031442068
CA43366H7040
DE000A0F5UF5
IE00BLNMYC90
US78468R5569
US46137V7617
US46137V8789
US33733E8075
US46137V3657

Pomer
5,04%
3,82%
2,85%
2,59%
2,46%
2,36%
2,30%
2,29%
2,26%

IE00BM67HM91

2,25%

V ekonomických sektoroch v júli sa do zelených čísiel dostali všetky sektory (podľa MSCI
WORLD). Výrazne si polepšil sektor diskrečných tovarov a služieb (+13,65%) a sektor
informačných technológií (+11,37%). Celkovo od začiatku roka jediným sektorom, ktorý je
v kladnom teritóriu je naďalej energetický sektor (+30,15%). Najhorším sektorom od začiatku
roka je sektor komunikačných služieb (-26,01%).
Americký dolár voči EUR zaznamenal rast, na ktorý pôsobil vplyv zhoršujúceho sa
ekonomického prostredia eurozóny ako aj očakávanie, že americká centrálna banka (Fed) bude
pokračovať v sprísňovaní svojej menovej politiky. Vybrané menové páry sa v júli vyvíjali
nasledovne: EUR/USD: (-2,13%), EUR/CAD: (-2,90%); EUR/GBP: (-2,58%), EUR/CHF: (2,40%), EUR/PLN: (+1,47%)
Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac narástol o 9,02%. Portfólio fondu
zostalo počas júla bez výraznejších zmien v regionálnom a sektorovom rozložení, kde dominujú
americký región a spoločnosti z energetického, finančného a technologického sektora.

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. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný trh: 4,53%

80,00%

64,39%

60,00%

Akciové podielové fondy: 26,82%

40,00%
Komoditné investície: 4,06%

25,53%

20,00%

4,66%

4,11%

1,01%

0,30%

CAD

CHF

PLN

0,00%

Akcie: 65,80%

USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,25%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

18,23%

Severná Amerika
0,00%

74,08%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
61 626 563,12€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,036048 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Komentár portfólio manažéra
Hlavné akciové indexy v mesiaci august zaznamenali pokles. Po silnom optimizme na akciových
trhoch z júla, kedy trhy začali naberať dych, prišlo vytriezvenie. Rast akciových trhov sa síce
preniesol aj do augusta, avšak odraz akciových trhov ešte z júnového dna sa v auguste javil až
príliš prudký a prekúpený pri zhoršovaní makroekonomických správ. Trh znepokojila aj zápisnica
z posledného zasadnutia americkej centrálnej banky, v ktorej sa Fed obáva, že zvyšovanie
úrokových sadzieb by mohlo byť príliš prudké. K poklesu akcií prispelo aj sledované záverečné
vystúpenie šéfa americkej centrálnej banky na výročnom zasadnutí centrálnych bankárov v
Jackson Hole, ktoré predstavuje pre investorov jednu z najdôležitejších udalostí, ktorá môže
zmeniť dlhodobé smerovanie trhov. Jerome Powell niekoľko krát označil súčasné kroky Fedu
ako rázne, ktoré majú prispieť k čo najrýchlejšiemu potlačeniu vysokej inflácie. Trhy sa tak
obávajú ďalšieho obdobia reštriktívnej politiky a s tým spojeného hlbšieho poklesu ekonomiky.
Navyše rast výnosov na štátnych dlhopisoch ako aj posilňujúci dolár negatívne ovplyvňoval
rizikové aktíva. Lepšie na tom nie je ani Európa, ktorú trápia okrem iného vysoké ceny energií,
ktoré nielen zvyšujú infláciu, ale aj vedú prinajmenšom ku spomaleniu ekonomického rastu pri
riziku nedostatku ruského plynu. Utiahnutá menová politika bude musieť byť prítomná zrejme
dlhšiu dobu, aby prišlo k poklesu inflácie, čo vedie k preceňovaniu tried aktív. Akcie tak zasiahlo
vyberanie ziskov z posledného mesiaca.
V auguste sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 (-4,24%), DOW JONES (-4,06%), NASDAQ (-5,22%), RUSSELL2000 (-2,18%),
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 (-5,15%), STOXXEUROPE600 (-5,29%), DAX (4,81%), FTSE100 (-1,88%), CAC40 (-5,02%), ázijské akciové indexy: Nikkei225 (+1,04%),
HangSeng (-1,00%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-4,33%), index rozvíjajúcich sa
trhov: MSCI EM (+0,03%).
Pokles na akciových indexoch sa prejavil aj v ekonomických sektoroch, ktoré sa dostali do
červených čísiel s výnimkou energetického sektora, ktorý jediný dosiahol kladné zhodnotenie
(+1,23%). Najhoršie dopadol sektor zdravotnej starostlivosti (-6,11%) za ktorým nasledoval
realitný sektor (-6,10%). Celkovo od začiatku roka jediným sektorom, ktorý je v kladnom teritóriu
je naďalej energetický sektor (+31,75%). Najhorším sektorom od začiatku roka zostáva sektor
komunikačných služieb (-29,26%).
Euro voči americkému doláru pokračovalo v poklese. Euro kleslo pod paritu voči americkému
doláru a obchodovalo sa na najslabších úrovniach od roku 2002. Na pokles eura vplývala
prehlbujúca sa energetická kríza v Európe, rekordné inflačné tlaky v eurozóne, ako
aj očakávanie, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v razantnom sprísňovaní
svojej menovej politiky. Vybrané menové páry sa v auguste vyvíjali nasledovne: EUR/USD: (1,62%), EUR/CAD: (+0,96%); EUR/GBP: (+3,06%), EUR/CHF: (+1,00%), EUR/PLN: (-0,37%)
Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac klesol o 1,44%. Portfólio fondu
zostalo počas augusta bez výraznejších zmien v regionálnom a sektorovom rozložení, kde
dominujú americký región a spoločnosti z energetického a technologického sektora.

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-22,21%

za posledné 3 mesiace:

-2,65%

za posledných 6 mesiacov:

-6,94%

za posledný 1 rok:

-27,11%

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Nazov CP

ISIN

Pomer

IE0031442068

5,03%

ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE

DE000A0F5UF5

2,82%

SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR

US78468R5569

2,68%

INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO

US46137V7617

2,59%

X S&P 500 EQUAL WEIGHT

IE00BLNMYC90

2,59%

INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM

US46137V8789

2,51%

FIRST TRUST NATURAL GAS ETF

US33733E8075

2,49%

INVESCO S&P EQUAL WEIGHT

US46137V3657

2,43%

db x-trackers MSCI World Energy Index
UCITS ETF (DR)

IE00BM67HM91

2,37%

WT PHYSICAL PALLADIUM

DE000A0N62E5

2,09%

ISHARES CORE S&P 500

*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

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. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný trh: 2,79%

80,00%

Akciové podielové fondy: 27,94%

66,66%

60,00%
40,00%

Komoditné investície: 3,98%

24,61%

20,00%

4,24%

2,93%

1,29%

0,27%

CAD

CHF

PLN

0,00%

Akcie: 65,31%

USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,25%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

18,09%

Severná Amerika
0,00%

74,84%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 30.09. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
57 724 194,86€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,033409 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Komentár portfólio manažéra
Hlavné akciové indexy v septembri zaznamenali pokles. Ten bol ovplyvnený rozhodnutiami
centrálnych bánk pokračovať v sprísňovaní reštriktívnej menovej politiky. Navyše makrodáta
ukazujú na veľmi silný trh práce v USA a cenové tlaky tak nemajú veľa priestoru na reálny
pokles. Európska centrálna banka (ECB) na svojom zasadnutí zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu
z 0% na 0,75%. Hlavným dôvodom je utlmiť rast inflácie aj na úkor hospodárskeho rastu
v eurozóne. K zvýšeniu úrokových sadzieb pristúpila aj Americká centrálna banka (Fed), ktorá
zvýšila úrokovú sadzbu o 0,75% na súčasných 3,00% - 3,25%. Vo svojej prognóze vidí ich vrchol
v roku 2023 na 4.75%. V USA celková medziročná inflácia v auguste klesla z júlových 8.5% na
8.3%, ale trh očakával pokles na 8.1%. Očakávania, že FED bude pokračovať v agresívnej
menovej politike, dostali akciový trh pod predajný tlak. Naopak producentská inflácia prudko
rastie v eurozóne. Podľa predbežného odhadu sa inflácia v septembri zvýšila z 9.1% na 10%.
ECB je v ťažkej situácii. Inflácia v eurozóne je na vzostupe, ale banka s ňou nevie veľa urobiť,
lebo je zapríčinená prevažne externými faktormi. K poklesu akciových trhov prispieva aj strach
z recesie. Hlavný americký index S&P 500 si pripísal najhorší mesiac od vypuknutia pandémie
koronavírusu v marci 2020. Celkovo indexy zaznamenali už tretí stratový kvartál v rade, čo je
najdlhšia séria od roku 2009.
V septembri sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 (-9,34%), DOW JONES (-8,84%), NASDAQ (-10,60%), RUSSELL2000 (-9,73%),
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 (-5,66%), STOXXEUROPE600 (-6,57%), DAX (5,61%), FTSE100 (-5,36%), CAC40 (-5,92%), ázijské akciové indexy: Nikkei225 (-7,67%),
HangSeng (-13,69%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-9,46%), index rozvíjajúcich sa
trhov: MSCI EM (-11,90%).
Pokles na akciových indexoch sa niesol naprieč všetkými ekonomickými sektormi meranými
podľa MSCI WORLD. Poklesu sa nevyhol ani energetický sektor, ktorý ako jediný dosiahol od
začiatku roka kladné zhodnotenie (+18,91%). Najviac si pohoršil realitný sektor (-13,20%) za
ktorým nasledoval sektor informačných technológií (-11,97%). Celkovo od začiatku roka jediným
sektorom, ktorý ostal v kladnom teritóriu je naďalej energetický sektor (+18,91%).
Euro voči americkému doláru pokračovalo v poklese. Dopyt po americkom dolári, ktorí investori
pokladajú za bezpečný prístav v čase neistoty, podporuje hlavne agresívnejšie sprísňovanie
menovej politiky v USA ako v Európe, čo prispieva k tomu, že euro voči americkému doláru
kleslo hlbšie pod paritu. Na devízovom trhu vystúpil americký dolár na nové 20-ročné maximum
voči košu svetových mien. Vybrané menové páry sa v septembri vyvíjali nasledovne: EUR/USD:
(-2,51%), EUR/CAD: (+2,70%); EUR/GBP: (+1,44%), EUR/CHF: (-1,58%), EUR/PLN: (+2,86%)
Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac klesol o 6,23%. Portfólio fondu
zostalo počas septembra bez výraznejších zmien v regionálnom a sektorovom rozložení, kde
dominujú americký región a spoločnosti z energetického a technologického sektora.

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-27,91%

za posledné 3 mesiace:

-0,27%

za posledných 6 mesiacov:

-15,85%

za posledný 1 rok:

-28,50%

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
Nazov CP

ISIN

Podiel

IE0031442068

5,05%

ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE

DE000A0F5UF5

2,81%

X S&P 500 EQUAL WEIGHT

IE00BLNMYC90

2,61%

SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR

US78468R5569

2,53%

INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO

US46137V7617

2,51%

WT PHYSICAL PALLADIUM

DE000A0N62E5

2,44%

INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM

US46137V8789

2,37%

db x-trackers MSCI World Energy Index
UCITS ETF (DR)

IE00BM67HM91

2,37%

FIRST TRUST NATURAL GAS ETF

US33733E8075

2,36%

INVESCO S&P EQUAL WEIGHT

US46137V3657

2,35%

ISHARES CORE S&P 500

*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

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. 2022

Rozloženie portfólia

Rozloženie majetku fondu

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný trh: 3,94%

80,00%
Akciové podielové fondy: 27,23%

65,77%

60,00%
40,00%

25,87%

Komoditné investície: 4,55%

20,00%
Akcie: 64,30%

3,98%

2,93%

1,19%

0,26%

CAD

CHF

PLN

0,00%
USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,26%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

18,03%

Severná Amerika
0,00%

73,18%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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 31.10. 2022

365.life akciový negarantovaný
dôchodkový fond
Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
61 526 314,42€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,035257 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú
časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je
maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Komentár portfólio manažéra
vetové akciové indexy zaznamenali v priebehu októbra rast. Z pásma medvedieho trhu sa im ale
dostať nepodarilo. Naďalej sa teda nachádzajú prevažne 20% pod svojimi predchádzajúcimi
vrcholmi. Obraz reálnej ekonomiky sa v októbri nezlepšil, a práve naopak je skôr pozorované
ďalšie zhoršenie kľúčových ekonomických fundamentov. Riziko ekonomickej recesie je tak opäť
vyššie. Veľkú časť rastu preto môžeme vysvetliť skôr aktuálnou prepredanosťou akciového trhu,
čo znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať dlhé trvanie. Európska centrálna
banka zvýšila v októbri svoje sadzby o ďalších 75 bodov, čím sa hlavná refinančná sadzba ocitla
na úrovni 2%. Na trhu sa však objavili špekulatívne očakávania ohľadom postupného
spomalenia tempa zvyšovania úrokových sadzieb. Tie vyplývajú z opatrnejších vyjadrení
niektorých centrálnych bankárov, ako aj zo stále pravdepodobnejšieho scenára, ktorý nepočíta
s tým, že by sa globálna ekonomika dokázala vyhnúť ekonomickej recesii.
V októbri sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy:
S&P500 (+7,99%), DOW JONES (+13,95%), NASDAQ (+3,96%), RUSSELL2000 (+10,94%),
európske akciové indexy: EUROSTOXX50 (+9,02%), STOXXEUROPE600 (+6,28%), DAX
(+9,41%), FTSE100 (+2,91%), CAC40 (+8,75%), ázijské akciové indexy: Nikkei225 (+6,36%),
HangSeng (-14,72%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+7,11%), index rozvíjajúcich sa
trhov: MSCI EM (-3,15%).
Menové pary sa v októbri vyvíjali nasledovne: EUR/USD (+0,82%), EUR/CAD(-0,69%),
EUR/CHF(+2,32%), EUR/GBP(-1,76%), EUR/PLN(-2,85%)
Akciový negarantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac vzrástol o 5,53%. Portfólio fondu
zostalo počas októbra bez výraznejších zmien v regionálnom a sektorovom rozložení, kde
dominujú americký región a spoločnosti z energetického a technologického sektora.

Obdobie
od začiatku roka

Výkonnosť fondu
-23,92%

za posledné 3 mesiace:

-3,13%

za posledných 6 mesiacov:

-5,91%

za posledný 1 rok:

-30,21%

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu
ISIN

Podiel

ISHARES CORE S&P 500

Nazov CP

IE0031442068

4,97%

SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR

US78468R5569

2,83%

INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO

US46137V7617

2,80%

INVESCO S&P EQUAL WEIGHT

US46137V3657

2,69%

INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM

US46137V8789

2,68%

ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE

DE000A0F5UF5

2,66%

X S&P 500 EQUAL WEIGHT

IE00BLNMYC90

2,61%

db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS
ETF (DR)

IE00BM67HM91

2,61%

FIRST TRUST NATURAL GAS ETF

US33733E8075

2,60%

INVESCO S&P SMALLCAP ENERGY

US46138E1644

2,14%

WT PHYSICAL PLATINUM

DE000A0N62D7

2,10%

*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

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 31.10. 2022

Rozloženie portfólia
Štruktúra aktív fondu podľa meny

Rozloženie majetku fondu
Peňažný trh: 6,65%

80,00%
Akciové podielové fondy: 29,06%

65,76%

60,00%
40,00%

26,38%

Komoditné investície: 4,01%

20,00%

3,89%

2,58%

1,11%

0,29%

CAD

CHF

PLN

0,00%

Akcie: 60,43%

USD

EUR

GBP

Geografické rozloženie investícií

Stred. a vých. Európa

0,24%

Pacifik bez Japonska

0,05%

Japonsko

0,03%

Európa

16,79%

Severná Amerika
0,00%

71,49%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

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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