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Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie 
na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi 
výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 
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 365.life akciový negarantovaný 
dôchodkový fond 

 
Základné informácie o fonde  Investičné zameranie fondu 

Dátum vytvorenia fondu: 22. 03. 2005 365.life, a. s., investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým 
do 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 61 526 314,42€ 

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 

Komentár portfólio manažéra  Obdobie Výkonnosť fondu 

  od začiatku roka -23,92% 

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. 
 

 za posledné 3 mesiace:  -3,13% 

 za posledných 6 mesiacov:    -5,91% 

 za posledný 1 rok: -30,21% 

  

 
Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu 

 
Nazov CP ISIN Podiel 

ISHARES CORE S&P 500 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 
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Geografické rozloženie investícií 

 

 

 

 

Rozloženie portfólia 

 
 

Štruktúra aktív fondu podľa meny 

Peňažný trh: 6,65%

Akciové podielové fondy: 29,06%

Komoditné investície: 4,01%

Akcie: 60,43%
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