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Základné informácie o fonde  Investičné zameranie fondu 

Dátum vytvorenia fondu: 22. 03. 2005 365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým 

do 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. 

 

Čistá hodnota majetku vo fonde 61 035 674,34 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,034001 € 

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

Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,45 % p. a. 

Modifikovaná durácia: 6,8 

Komentár portfólio manažéra  Výkonnosť fondu k 28.02.2023 

Najkratší mesiac roka máme za sebou a bol aj prirodzene chudobnejší na 

makroekonomické dáta. Niesol sa skôr v duchu predpokladov a špekulácií o ďalšom 

smerovaní ekonomiky a reakcií centrálnych bánk na nerovnováhu v ekonomike. Tá vznikla 

v dôsledku vysokej inflácie a spomaľujúcemu ekonomickému rastu až na hrane s recesiou. 

Vyššie maloobchodné tržby z USA podporili názory o tom, že recesia v USA bude mierna, 

prípadne sa jej môžu nateraz vyhnúť. Riziko recesie sa znížilo aj v eurozóne, no ostali 

prítomné inflačné tlaky. Náznaky o tom, že inflácia nás tak rýchlo neopustí, mali za 

následok domnienku o prísnejšej a dlhšie trvajúcej reštriktívnej menovej politike 

centrálnych bánk na oboch brehoch Atlantiku. Dlhopisové trhy v reakcii na to odpísali časť 

januárových ziskov. Rástli výnosy na krátkych aj dlhých splatnostiach, čím ceny dlhopisov 

klesali. Akciové trhy z pohľadu technickej analýzy hľadali smer. Akciové indexy vyzerali po 

januárovom raste v lepšej kondícii, avšak nedokázali udržať rastový trend. Zelené čísla sa 

podarilo dosiahnuť európskym a japonským akciovým indexom, ostatné regióny 

zaznamenali stratu. Zo sektorového hľadiska klesali všetky sektory v rozmedzí od 0 do 

necelých 6%. Najmenej sa darilo realitnému sektoru, sektoru materiálov a energetickému 

sektoru. Na posledný menovaný mal vplyv pokles cien energií. 

Dňa 24. februára uplynul rok od vstupu ruských vojsk na Ukrajinu a zdá sa, že koniec vojny 

je nedohľadne. Najväčšími podporovateľmi Ukrajiny boli USA a EÚ, ktoré opäť navýšili 

sankcie voči Rusku. Najviac škôd zasiahnutím rakiet, okrem najvzácnejších životoch, bolo 

spôsobených na rezidenčných domoch. 

V závere mesiaca dosiahla Británia s EÚ dohodu o fungovaní obchodu so Severným 

Írskom. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pred dvomi rokmi vystúpilo 

z EÚ, pričom Írsko ostalo členom EÚ a rozdelený ostrov sa dostal do obchodných ťažkostí. 

Britská centrálna banka vyčíslila stratu v dôsledku brexitu na 1,3% HDP a predpokladá, že 

v dôsledku zamrznutia podnikateľských aktivít bude strata ešte vyššia. 

Vo februári sa hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové 

indexy: S&P 500 -2,61%, DOW JONES -4,19%, NASDAQ -0,49%, RUSSELL 2000                 

-1,81%, európske akciové indexy: EURO STOXX 50 +1,80%, STOXX EUROPE 600 

+1,74%, DAX +1,57%, FTSE 100 +1,35%, CAC 40 +2,62%, ázijské akciové indexy: Nikkei 

225 +0,43%, Hang Seng -9,41%, index rozvinutých trhov: MSCI World -2,53%, index 

rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -6,54%.  

Najvýraznejší pohyb na forexovom trhu zo sledovaných mien zaznamenal americký dolár, 

ktorý voči euru posilnil na úroveň 1,0576 EUR/USD. Menové páry sa vyvíjali nasledovne: 

EUR/USD -2,64%, EUR/CAD -0,16%, EUR/GBP -0,21%, EUR/CHF +0,14%, EUR/PLN      

-0,09%. 

Drahým kovom sa nedarilo, poklesla cena zlata (-5,26%), platiny (-11,88%) aj paládia          

(-14,21%). 

Akciový fond zaznamenal za február mierny pokles o 1,72%, od začiatku roka vzrástol 

o 1,58%. Počas mesiaca nedošlo k výrazným zmenám v zložení fondu. 

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom 

sporení. Niektoré úpravy začali platiť už od 1. januára 2023. Všetky zmeny v 2. pilieri 

nájdete na našom webovom sídle https://365life.sk/zmeny. 

 

 Obdobie Výkonnosť  
za posledný mesiac: -1,72%  
od začiatku roka: +1,58%  
za posledné 3 mesiace: -4,65%  
za posledných 6 mesiacov: -5,68%  
za posledný 1 rok: -11,67%  
od vzniku fondu: +2,43%  

   
Najvýznamnejšie akciové investície v portfóliu  

Názov finančného nástroja ISIN Podiel* 

ISHARES CORE S&P 500 IE0031442068 6,18% 

ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 5,92% 

AMUNDI INDEX MSCI WORLD DR LU1437016972 2,56% 

BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR LU2491211004 2,50% 

FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG US33733E5006 2,00% 

FONDITA SUSTAINABLE EUROPE - I FI4000411194 0,52% 

FIRST TRUST NATURAL GAS ETF US33733E8075 0,25% 

SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR US78468R5569 0,22% 

INVESCO DWA ENERGY MOMENTUM US46137V8789 0,20% 

INVESCO DYNAMIC ENERGY EXPLO US46137V7617 0,19% 

   
Najvýznamnejšie dlhopisové investície v portfóliu 

Názov finančného nástroja ISIN Podiel* 

ISHARES USD TREASURY 7-10Y IE00B1FZS798 9,50% 

ISHARES USD TRES 20PLUS YR IE00BSKRJZ44 9,33% 

ISHARES GVT GMNY 5,5-10,5 YR DE DE0006289499 9,26% 

ISH EB.REXX GVTGRMNY10.5 DE DE000A0D8Q31 8,89% 

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO US4642874576 8,67% 
 

 *Podiel na čistej hodnote majetku fondu 
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Rozloženie portfólia 

Rozloženie majetku fondu 

Majetok vystavený menovému riziku 

Geografické riziko akciových investícií podľa emitentov 
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Rating dlhopisových investícií 

Akciové investície: 20,64%

Dlhopisové investície: 45,66%

Peňažné investície: 21,59%

Komoditné investície: 12,21%
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