
Mesačná správa k  30.12.2022 

 

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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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 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. 
 

Čistá hodnota majetku vo fonde 410 862 906,78 € 

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,044840 € 

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

Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,3 % p. a. 

Modifikovaná durácia: 2,24 

 

 

 

Rozloženie portfólia 

Komentár portfólio manažéra  Obdobie Výkonnosť fondu 

 

Dlhopisové trhy zakončili posledný mesiac roka 2022 v strate. To znamená, že 
výnosy do splatnosti pokračovali vo všeobecnom raste, čo viedlo k poklesu ich cien. 
Napriek tomu sa ale ešte stále výnosy nachádzajú pod úrovňou tohtoročných 
maxím. Mierny pokles výnosov nastal len v úvode mesiaca, keď trhy spracovávali 
pozitívne dáta ohľadom inflačného vývoja zverejnené ešte v novembri. Tie 
nasvedčujú tomu, že inflačné tlaky sú na ústupe, čo je hlavne výsledkom kombinácie 
bezprecedentného tempa zvyšovania úrokových sadzieb, zlepšenia situácie v 
oblasti logistiky, poklesu cien komodít a oslabenia spotrebiteľského dopytu. Po 
zvyšok mesiaca ale trend na dlhopisoch ovplyvňoval práve pesimizmus z blížiacej 
sa ekonomickej recesie, či jastrabia rétorika centrálnych bankárov. Americká 
centrálna banka Fed doručila trhom očakávané zvýšenie úrokových sadzieb o 
ďalších 50 bázických bodov do pásma 4,25% až 4,50%. Európska centrálna banka 
naopak prekvapila svojou nečakane silnou jastrabou rétorikou, keď po zvýšení 
sadzieb o ďalších 0,50% signalizovala potrebu ešte výraznejšieho utiahnutia 
menovej politiky.  

10-ročný americký štátny dlhopis tak s výnosom vzrástol o 26,94 bodov na úroveň 
3,87%. Celkovo americká výnosová krivka prehlbovala v decembri svoj inverzný 
tvar. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu nakoniec skončil po náraste 
o 63,9 bodov na úrovni 2,57%. Slovenský 10-ročný štátny dlhopis sa posunul vyššie 
o 54,3 bodov na úroveň 3,7%.  

Menový pár EUR/USD vzrástol v decembri o 2,87% 

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za posledný mesiac klesol o -0,63%. 

 od začiatku roka: -8,26% 

 za posledné 3 mesiace: 0,82% 

 za posledných 6 mesiacov: -1,07% 

 za posledný 1 rok: -8,18% 

  

 
Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu 

Nzov CP ISIN Pomer 
SLOVGB 0,75 09/04/30 SK4120015173 7,01% 
ROMANI 3,875 29/10/2035 XS1313004928 3,13% 
IRISH 1,3 15/05/2033 IE00BFZRPZ02 3,08% 
IRISH 1,7 15/05/2037 IE00BV8C9B83 3,04% 
CZGB 1,2 13/03/2031 CZ0001005888 2,54% 
SLOVGB 1,875 09/03/2037 SK4120012691 2,30% 
MEX 3,375 23/02/2031 XS1369323149 2,12% 
BTPS 5,00 01/08/2034 IT0003535157 2,08% 
DBR 4 04/01/2037 DE0001135275 1,92% 
ROMANI 2,00 14/04/2033 XS2330503694 1,92% 
MEX 6,75 27/09/2034 US91086QAS75 1,67% 
LATVIA 1,375 16/05/2036 XS1409726731 1,47% 
SLOVGB 1 12/06/2028 SK4120014150 1,07% 
ROMANI 2,124 16/07/2031 XS2027596530 1,01% 
BTPS 2,25 01/09/2036 IT0005177909 0,94% 

 

 

 *Podiel na čistej hodnote majetku 
fondu 
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Splatnosť dlhopisových investícií Rozloženie majetku fondu 

Geografické rozloženie 

 

 

 

Rozloženie portfólia 

 

Rating dlhopisov na NAV 

Peňažný trh: 17,32%

Štátne dlhopisy: 36,35%

Dlhopisové a peňažné PF:
41,76%
Korporátne dlhopisy: 2,40%

Ostatné: 2,17%
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