Mesačná správa k 31. 01. 2022

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
428 004 638,35 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,048244 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

2,72

Komentár portfólio manažéra
Dlhopisové trhy sa vyvíjali v januári zmiešane, keď na ne pôsobili zvyšujúce sa globálne
inflačné tlaky a obavy investorov ohľadom politík centrálnych bánk. Januárová
zápisnica zo zasadania americkej centrálnej banky (Fed) priniesla informácie o možno
skoršom a rýchlejšom uťahovaní jej menovej politiky. Potvrdené bolo taktiež už
avizované ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania centrálnej banky v rámci
pandemického programu, ktoré by malo byť ukončené už v marci. Centrálna banka
taktiež zrejme začne aj s redukciou svojej nafúknutej bilancie. Ešte výraznejší pokles
na dlhopisových trhoch pozastavili očakávania ohľadom tempa rastu americkej inflácie,
ktorá by podľa niektorých analytikov mohla dosahovať svoje maximá. Spomalenie
tempa už aj tak vysokej inflácie investorov čiastočne upokojilo v tom, že Fed nebude
musieť uťahovanie menovej politiky ešte viac urýchliť. Európska centrálna banka (ECB)
stále ostáva v umiernenom móde a neavizuje zvyšovanie úrokových sadzieb. Situácia
na dlhopisových trhoch sa v druhej polovici mesiaca mierne zlepšila, keď u investorov
prevládol únik do bezpečných aktív. Vývoj pandemickej situácie sa počas mesiaca so
zvýšeným počtom nakazených zhoršil, čo vyvoláva otázky ohľadom ďalšieho
ekonomického rastu.
Pod vplyvom makroekonomických udalostí vo všeobecnosti výnosy do splatnosti
amerických a európskych dlhopisov rástli, hlavne v prípade dlhopisov strednej
splatnosti. Výnosy do splatnosti rástli výraznejšie na amerických štátnych dlhopisov 2
a 3 ročnej splatnosti. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu
vzrástol o 26,66 bodov na úroveň +1,7767%. Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov
vzrástli o 19,10 bodov na úroveň +0,009%. Kladný výnos do splatnosti dosiahli
slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré vzrástli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 21,40
bodov na hodnotu +0,355%. Všeobecný nárast výnosových kriviek pôsobil negatívne
na ceny týchto dlhopisov, ktoré zamierili smerom nadol.
Euro voči americkému doláru oslabilo o -1,19% na úroveň 1,1235 EUR/USD.
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za január poklesol o -1,30%.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých
cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri
nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-1,30%
-1,27%

za posledných 6 mesiacov:

-2,90%

za posledný 1 rok:

-4,78%

*Výkonnosť fondov k 31.01 2022

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

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

Podiel
8,54%
4,07%
4,06%
3,84%
3,27%
2,76%
2,70%
2,48%
2,46%
2,44%
2,04%
1,87%
1,30%
1,28%
1,25%

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

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu

3 až 5 rokov 1,15%
nad 5 rokov 47,15%

Rating dlhopisov na NAV
AA až AAA

Geografické rozloženie

BAA1 až BBB-

18,57%
5%

15%

0,69%

Severná Amerika

16,67%

A až A3
-5%

Ázia/Pacifik

13,06%

25%

6,01%

Európa
0,00%

93,30%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.
Kontakt: www.365life.sk; info@365life.sk; INFOLINKA: *6500
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Mesačná správa k 28.02.2022

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
421 597 945,98€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,047680 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

3,05

Komentár portfólio manažéra
Dlhopisové trhy sa vo februári vyvíjali zmiešane. Úvodom mesiaca, vplyvom zlepšujúceho
sa trhu práce v USA americké štátne dlhopisy klesali na svojej hodnote. Ceny štátnych
dlhopisov poklesli taktiež v Európe po vyjadreniach Európskej centrálnej banky (ECB).
Predstavitelia ECB síce nezmenili úrokové sadzby ale vo vyjadreniach priniesli prísnejší
postoj k inflácií a taktiež boli vynechané vyjadrenie o nepravdepodobnosti zvýšenia
úrokových sadzieb v tomto roku. 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. Januárové dáta v USA taktiež potvrdili
medziročný nárast miezd čo môže poukazovať na ďalšie inflačné tlaky. Trh očakáva v tomto
roku niekoľkonásobné zvyšovanie úrokových sadzieb v prípade USA ale aj ECB. Tieto
signály viedli k raste averzie voči riziku aj v prípade podnikových dlhopisov. Geopolitické
napätie na Ukrajine sa v polovici mesiaca stupňovalo. Na nečakaný vstupe ruskej armády
na ukrajinské územie investori reagovali presunom do bezpečia štátnych dlhopisov.
V závere mesiaca prišiel čiastočný obrat, keď investori dúfali v to, že vojna nebude mať dlhé
trvanie, k slovu sa dostane diplomacia a konflikt ostane izolovaný na Ukrajine.
Pod vplyvom makroekonomických udalostí a geopolitického napätia vo všeobecnosti
výnosy do splatnosti amerických a európskych dlhopisov rástli a to aj napriek ich výraznému
prepadu ku koncu mesiaca. Výnosy do splatnosti rástli výraznejšie na amerických štátnych
dlhopisoch 2 a 3 ročnej splatnosti. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho
dlhopisu vzrástol o 4,83 bodov na úroveň +1,825%. Výnosy 10-ročných nemeckých
dlhopisov vzrástli o 12,3 bodov na úroveň +0,132%. Kladný výnos do splatnosti dosiahli
slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré vzrástli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 32,6 bodov
na hodnotu +0,681%. Všeobecný nárast výnosových kriviek pôsobil negatívne na ceny
týchto dlhopisov, ktoré zamierili smerom nadol.
Euro voči americkému doláru oslabilo o -0,14% na úroveň 1,1219 EUR/USD.
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za február poklesol o -1,17%.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých
cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri
nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-2,45%
-2,32%

za posledných 6 mesiacov:

-3,74%

za posledný 1 rok:

-3,37%

*Výkonnosť fondov k 28.02 2022

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

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

%pomer
8,50%
3,98%
3,82%
3,79%
3,13%
2,70%
2,65%
2,44%
2,31%
2,25%
1,93%
1,84%
1,26%
1,25%
1,20%

*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 28.02.2022

Rozloženie portfólia

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu

Peňažný trh: 5,40%
Štátne dlhopisy: 44,40%

3 až 5 rokov 1,15%

Dlhopisové a peňažné PF: 48,10%

nad 5 rokov 47,15%

Korporátne dlhopisy: 0,46%
Ostatné: 1,64%

Rating dlhopisov na NAV

AA až AAA

Ázia/Pacifik

12,73%

BAA1 až BBB-

15,55%

A až A3
-5%

Geografické rozloženie

Severná Amerika

17,94%
5%

15%

0,69%

25%

6,01%

Európa
0,00%

93,30%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.
Kontakt: www.365life.sk; info@365life.sk; INFOLINKA: *6500
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Mesačná správa k 31.03.2022

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
423 313 931,34€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,047580 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

2,35

Komentár portfólio manažéra
Dlhopisové trhy boli počas marca prevažne v poklese. Úvodom mesiaca na trhoch
prevládali obavy ohľadom vývoja Rusko-Ukrajinského konfliktu a sankčných dopadov
na ekonomiku. Investori sa pod týmto tlakom presunuli do bezpečia štátnych dlhopisov,
čo podporilo krátkodobý rast ich cien. Po informáciách o snahách v mierových
dohodách medzi Ruskom a Ukrajinou sa navrátil rizikový apetít investorov. Trhy svoju
pozornosť upriamili aj na kroky centrálnych bánk. Európska centrálna banka (ECB) na
svojom zasadnutí naznačila ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania skôr a to už
v treťom kvartáli tohto roka. Americká centrálna banka (Fed) v boji proti inflácií zvýšila
hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Jednalo sa tak o prvé zvýšenie
úrokových sadzieb Fedom od roku 2018. Zvýšenie úrokových sadzieb bolo vhodne
komunikované a účastníkmi trhu očakávané. Aktuálne členovia Fedu očakávajú
niekoľkonásobné zvýšenie úrokových sadzieb, pričom do konca roka by mohli sadzby
rásť na úroveň 1,9% a do konca roka 2023 na úroveň 2,8%. Americká výnosová krivka
počas marca invertovala, čo znamená, že výnosy dlhopisov kratšej splatnosti sú vyššie
ako tie na dlhších splatnostiach. Z historického hľadiska takáto inverzia poukázala na
príchod hospodárskej recesie. Po zvýšení úrokových sadzieb predseda Fedu vo svojom
prejave informoval, že riziko recesie podľa Fedu nie je vysoké.
Pod vplyvom makroekonomických udalostí a geopolitického napätia vo všeobecnosti
výnosy do splatnosti amerických a európskych dlhopisov rástli. Výnosy do splatnosti
rástli výraznejšie na amerických štátnych dlhopisoch 2 a 3 ročnej splatnosti. Výnos do
splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol o 51,3 bodov na úroveň
+2,338%. Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov vzrástli o 41,3 bodov na úroveň
+0,545%. Kladný výnos do splatnosti dosiahli slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré
vzrástli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 57,5 bodov na hodnotu +1,256%.
Všeobecný nárast výnosových kriviek pôsobil negatívne na ceny týchto dlhopisov.
Euro voči americkému doláru oslabilo o -1,35% na úroveň 1,1067 EUR/USD.
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za marec poklesol o -0,21%.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých
cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri
nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-2,66%
-2,57%

za posledných 6 mesiacov:

-2,98%

za posledný 1 rok:

-3,55%

*Výkonnosť fondov k 31.03 2022

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

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

pomer
8,12%
3,89%
3,83%
3,65%
2,84%
2,61%
2,60%
2,33%
2,33%
2,26%
1,86%
1,80%
1,22%
1,22%
1,20%

*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 31.03.2022

Rozloženie portfólia

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu
Peňažný trh: 7,52%
Štátne dlhopisy: 43,01%

3 až 5 rokov 1,37%

Dlhopisové a peňažné PF: 45,63%

nad 5 rokov 44,11%

Korporátne dlhopisy: 2,47%
Ostatné: 1,37%

Rating dlhopisov na NAV

Geografické rozloženie
Ázia/Pacifik

AA až AAA

0,68%

12,42%

BAA1 až BBB-

15,76%

A až A3

Severná Amerika

17,31%
0%

5%

10%

15%

20%

5,72%

Európa
25%

0,00%

93,59%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.
Kontakt: www.365life.sk; info@365life.sk; INFOLINKA: *6500
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Mesačná správa k 30.04.2022

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
415 669 127,82 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,046716 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

2,35

Komentár portfólio manažéra
Dlhopisové trhy boli počas apríla prevažne v poklese. 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. Očakáva sa, že na najbližšom zasadnutí Fedu
úrokové sadzby vzrastú až o 50 bázických bodov. Jastrabie kroky centrálnej banky sa
môžu takisto týkať aj rýchlejšieho tempa znižovania bilancie Fedu, čím centrálna banka
sťahuje likviditu z trhu. Európska centrálna banka (ECB) ostala v umiernenom móde
a úrokové sadzby nezvýšila ale predstavitelia avizovali ukončenie podporného
programu nákupu aktív tzv. „APP program“. ECB stále signalizuje flexibilitu v menovej
politike. Investorov v úvode mesiaca vystrašil inverzný tvar výnosovej krivky, ktorá
v minulosti indikovala príchod hospodárskej recesie. Rast výnosov štátnych dlhopisov
(a pokles ich cien) a nervóznejšia nálada na trhu sa prejavila aj v prípade poklesu cien
podnikových dlhopisov. Celkovo sa na trhu prejavuje nervozita ohľadom ďalšieho
globálneho ekonomického rastu, ktorý vyplýva z ponukového komoditného šoku,
geopolitických otázok a šírenia novej vlny koronovírusu v Číne.
Pod vplyvom makroekonomických udalostí a geopolitického napätia vo všeobecnosti
výnosy do splatnosti amerických a európskych dlhopisov rástli. Výnosy do splatnosti
rástli výraznejšie v prípade dlhopisoch dlhšej splatnosti. Výnos do splatnosti 10-ročného
amerického dlhopisu vzrástol na svoje trojročné maximá a nemecký 10 ročný dlhopis
mieri k sedem ročným maximám. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho
dlhopisu vzrástol o 59,56 bodov na úroveň +2,9336%. Výnosy 10-ročných nemeckých
dlhopisov vzrástli o 39,2 bodov na úroveň +0,937%. Kladný výnos do splatnosti dosiahli
slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré vzrástli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 48,4
bodov na hodnotu +1,74%. Všeobecný nárast výnosových kriviek pôsobil negatívne na
ceny týchto dlhopisov.
Euro voči americkému doláru oslabilo o -4,88% na úroveň 1,0545 EUR/USD.
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za apríl poklesol o -1,82%.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých
cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri
nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-4,42%
-3,13%

za posledných 6 mesiacov:

-4,40%

za posledný 1 rok:

-5,30%

*Výkonnosť fondov k 29.04 2022

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

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

pomer
7,92%
3,65%
3,58%
3,52%
2,76%
2,54%
2,47%
2,25%
2,16%
2,12%
1,81%
1,81%
1,19%
1,14%
1,13%

*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 30.04.2022

Rozloženie portfólia

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu

Peňažný trh: 7,81%

3 až 5 rokov 1,81%

Štátne dlhopisy: 41,26%
Dlhopisové a peňažné PF: 46,07%

nad 5 rokov 41,91%

Korporátne dlhopisy: 2,45%
Ostatné: 2,40%

Rating dlhopisov na NAV

Geografické rozloženie

Ázia/Pacifik

11,62%

AA až AAA

14,41%

BAA1 až BBB-

0,68%

Severná Amerika

5,60%

16,56%

A až A3

Európa
0%
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10%

15%

20%

93,72%

25%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.
Kontakt: www.365life.sk; info@365life.sk; INFOLINKA: *6500
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Mesačná správa k 31.05.2022

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
412 984 151,5 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,046249 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

2,21

Komentár portfólio manažéra
Centrálne banky určovali smer dlhopisovým investíciám aj počas mája. Americká
centrálna banka Fed po prvýkrát od roku 2000 zvýšila začiatkom mesiaca úrokové
sadzby o 50 bázických bodov, pričom potvrdila tiež 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. Na nárast výnosových kriviek krajín eurozóny zas negatívne vplývali
špekulácie ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej
banky (ECB). K tomu môže dôjsť už na najbližšom júlovom zasadnutí. Rast výnosov
počas mesiaca pribrzdila stále sa zvyšujúca riziková averzia, ktorá spôsobila aspoň
čiastočný odklon záujmu investorov do bezpečia štátnych dlhopisov, čo bolo pozorované
najmä v USA, kde výnosy do splatnosti do 10 rokov zaznamenali medzimesačný pokles.
Popri amerických štátnych dlhopisoch dokázali v máji priniesť investorom kladnú
výkonnosť aj americké korporátne dlhopisy. V európe bola situácia opačná, keď tamojšie
dlhopisy pokračovali v zvyšovaní výnosov do splatností a poklese cien.
Americký 10-ročný štátny dlhopis prekonal v úvode mája magickú hranicu 3%, pričom
sa dostal na najvyššiu hodnotu (3,1265%) od konca roka 2018. Mesiac napokon ukončil
na úrovni 2,8441%, čo predstavuje medzimesačný pokles o 8,95 bodov. Výnos 10ročného nemeckého štátneho dlhopisu dosiahol v úvode mája najvyššiu hodnotu
(1,129%) od druhej polovice roka 2014. Mesiac napokon ukončil na úrovni 1,120%, čo
predstavuje medzimesačný nárast výnosu do splatnosti o 18,3 bodov. Slovenský 10ročný dlhopis ukončil mesiac s hodnotou 1,989% rovnako na najvyššej úrovni od
polovice roka 2014.
Menový pár EUR/USD sa po májovom náraste o +1,79% ocitol na úrovni 1,0734
EUR/USD.
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za apríl poklesol o -1,00%.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých
cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri
nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-5,38%
-3,69%

za posledných 6 mesiacov:

-5,35%

za posledný 1 rok:

-6,05%

*Výkonnosť fondov k 31.05 2022

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

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

Pomer
7,85%
3,58%
3,54%
3,49%
2,70%
2,47%
2,41%
2,19%
2,17%
2,13%
1,80%
1,73%
1,19%
1,15%
1,10%

*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 31.05.2022

Rozloženie portfólia

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu
Peňažný trh: 9,05%
Štátne dlhopisy: 41,26%

3 až 5 rokov 1,81%

Dlhopisové a peňažné PF: 45,40%

nad 5 rokov 41,91%

Korporátne dlhopisy: 2,44%
Ostatné: 2,42%

Rating dlhopisov na NAV

Geografické rozloženie
Ázia/Pacifik

4,72%

AA až AAA

14,73%

BAA1 až BBB-

0,69%

Severná Amerika

5,48%

23,73%

A až A3

Európa
0%

5%

10%

15%

20%

93,8…

25%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.
Kontakt: www.365life.sk; info@365life.sk; INFOLINKA: *6500
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Mesačná správa k 30.06.2022

365.life dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond

Základné informácie o fonde

Investičné zameranie fondu

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde

22. 03. 2005
406 057 220,87 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,045325 €

Depozitár dôchodkového fondu:

Československá obchodná banka, a. s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

2,17

Komentár portfólio manažéra
Dlhopisové trhy zaznamenali v mesiaci jún pokles. 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. 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. Sprísňovanie menovej politiky
centrálnych bánk v súvislosti s vysokou infláciou pomohlo k prudkému nárastu výnosov na
bezpečných štátnych dlhopisoch. Americký 10-ročný výnos sa v priebehu mesiaca
pohyboval na 11-ročných maximách na úrovni 3,5 %, kde navyše dochádzalo k inverzii s
výnosom na dvojročných dlhopisoch, čo je jedným z najčastejších ukazovateľov blížiacej
sa recesie. To malo spolu s vyjadrením predsedu Fedu, že nebude bežnou záležitosťou
zvyšovanie sadzieb o 75 bázických bodov, vplyv na výraznú korekciu predchádzajúceho
rastu na americkej výnosovej krivke. Na druhej strane oceánu na nepriaznivú situáciu na
európskych dlhopisových trhoch reagovala ECB mimoriadnym zasadnutím, aby
prediskutovala rastúce náklady štátov na financovanie dlhu. Zmena v politike centrálnej
banky vyvolala v eurozóne prízrak fragmentácie, pričom náklady na financovanie dlhu
niektorým zadlženejším členom rastú rýchlejšie ako v prípade iných štátov. To je aj prípad
Talianska, ktoré z pohľadu rastu verejného dlhu patrí medzi rizikové krajiny. Európske
dlhopisové výnosy redukovali svoj prudký rast vytvorením nového nástroja ECB určeného
na obmedzenie fragmentácie. ECB zároveň vyhlásila, že bude flexibilne reinvestovať
peniaze zo spätného odpredaja cenných papierov, ktoré kúpila v rámci programu nákupov
dlhopisov. Výnosy na dlhopisových trhoch následne výrazne klesali. Na podnikové dlhopisy
nepriaznivo pôsobilo aj zhoršenie vnímania firiem, ktorým rástli rizikové prirážky k
výnosom.
Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol o 16,88 bodov na
úroveň +3,0129%. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu oproti
predchádzajúcemu mesiacu narástol o 21,4 bodov na úroveň +1,333%. Slovenský 10ročný štátny dlhopis vzrástol oproti mesiacu máj o 36,5 bodov na úroveň +2,353%.
Menový pár EUR/USD v júni poklesol o 2,33% na úroveň 1,0484 EUR/USD.
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za jún poklesol o -2,00%.

365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým
do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých
cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri
nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Obdobie

Výkonnosť fondu

od začiatku roka:
za posledné 3 mesiace:

-7,27%
-4,74%

za posledných 6 mesiacov:

-7,19%

za posledný 1 rok:

-7,97%

*Výkonnosť fondov k 30.06 2022

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

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

pomer
7,72%
3,48%
3,44%
3,24%
2,62%
2,47%
2,39%
2,16%
2,05%
1,94%
1,82%
1,65%
1,17%
1,09%
1,06%

*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 30.06.2022

Rozloženie portfólia

Splatnosť dlhopisových investícií

Rozloženie majetku fondu

Peňažný trh: 10,98%

3 až 5 rokov 1,80%

Štátne dlhopisy: 39,49%

nad 5 rokov 40,12%

Dlhopisové a peňažné PF: 45,44%
Korporátne dlhopisy: 2,43%
Ostatné: 1,67%

Rating dlhopisov na NAV

Geografické rozloženie

4,44%

AA až AAA

Ázia/Pacifik

0,70%

16,27%

BAA1 až BBB-

Severná Amerika

5,33%

22,35%

A až A3
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Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.
Kontakt: www.365life.sk; info@365life.sk; INFOLINKA: *6500
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