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Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícií  
v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti 365.invest, a. s., a na www.365invest.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, miera ktorého je 
závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej, môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú 
investovanú čiastku. V súlade so štatútom podielového fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou 
republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde. 
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Základné informácie o fonde  Investičné stratégie fondu 

Vznik fondu: 2021 Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR  prostredníctvom 
aktívneho výberu akciových a dlhových investícií, pričom  podiel akciových investícií 
tvorí viac ako 67% majetku. Fond môže využívať aj finančné deriváty, kde správca 
môže uzatvárať dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých 
investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny 
jednotlivých investícií). Investície fondu sú zamerané na spoločnosti, ktoré dbajú na 
ekologickú stránku a dopad svojho podnikania na životné prostredie, ponúkajú 
produkty, technológie alebo služby, ktoré podporujú zdravšie životné prostredie. 
 
Fond je určený pre investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti 
zhodnotenia investície v investičnom horizonte 5 rokov a viac. 

Referenčná mena: EUR 

Typ fondu: Štandardný podielový fond 

Depozitár fondu: 365.bank, a. s. 

Investičný horizont: min. 5 rokov 

Cena podielu: 0,008685 € 

NAV: 27 456 710,78 € 

Vstupný poplatok: do 1,50% (viď sadzobník poplatkov) 

Výstupný poplatok: do 1% (viď sadzobník poplatkov) 

Minimálna prvá investícia:  500  € 

Minimálna následná investícia 50  € 

 

Komentár portfólio manažéra  
Obdobie 

Výkonnosť 
fondu 

Začiatok kvartála sa niesol na pozitívnej vlne. Napriek tomu, že centrálne banky 

pokračovali vo zvyšovaní úrokových sadzieb vrátane ECB, ktorá doručila 75 bodové 

zvýšenie sadzieb, dlhopisové výnosy ustúpili z viacročných maxím. To prispelo k rastu 

akciových trhov spolu s technicky nízkymi úrovňami akcií a solídnym štartom kvartálnej 

firemnej výsledkovej sezóny. Ďalšou podporou pre rast akcií bol opakujúci sa naratív o 

tom, že centrálni bankári zvoľnia dynamiku uťahovania menovej politiky, keď si 

uvedomujú, že prísnejšia menová politika začína príliš tlmiť ekonomický rast.  

Pozitívna nálada na trhoch pokračovala aj v novembri, keď zverejnené dáta ukázali na 

spomalenie tempa rastu inflácie ako v USA tak ku koncu mesiaca aj inflačné čísla v 

Európe. Väčšina trhu verí, že vrchol inflácie máme už za sebou a centrálne banky môžu 

postupne zvoľňovať tempo zvyšovania úrokových sadzieb. Akciové trhy v priebehu 

novembra pokračovali v raste hlavne priemyselnými spoločnosťami, ku ktorým sa pridal 

finančný sektor, rovnako v zelených číslach ukončili mesiac aj európske akciové tituly. 

Posledný mesiac v roku akciové trhy zakončili v strate. A to aj napriek tomu, že bola 

riziková averzia potlačená pozitívnymi správami ohľadom poklesu inflácie v USA 

a eurozóne. K postupnému ústupu inflačných tlakov dochádza hlavne vplyvom 

kombinácie bezprecedentného tempa zvyšovania úrokových sadzieb, zlepšenia situácie 

v oblasti logistiky, poklesu cien komodít a oslabenia spotrebiteľského dopytu. Pozitívne 

trhy zareagovali aj na správy z Číny, kde dochádza k zmierneniu prísnej politiky nulovej 

tolerancie koronavírusu. Strach z možnej ekonomickej recesie, ako aj posledné 

zasadnutia centrálnych bánk v roku 2022 napokon naklonili misky váh smerom 

k pesimizmu. Americká centrálna banka Fed v súlade s očakávaniami zvýšila úrokové 

sadzby o 0,50% 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.  

 

Za štvrtý kvartál sa vybrané akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové 
indexy: S&P 500 (+7,08%), DOW JONES (+15,39%), NASDAQ (-0,29%), RUSSELL 
2000 (+5,80%), európske akciové indexy: EURO STOXX 50 (+14,33%), STOXX 
Europe 600 (+9,55%), DAX (-14,93%), FTSE 100 (+8,09%), CAC 40 (+12,35%), ázijské 
akciové indexy: Nikkei 225 (+0,61%), Hang Seng (+14,86%), index rozvinutých 
trhov: MSCI World (+9,42%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+9,20%). 
Euro sa počas štvrtého kvartálu vyvíjalo voči iným menám nasledovne: EUR/USD 
(+9,21%), EUR/CAD (+6,99%), EUR/GBP (+0,89%), EUR/CHF (+2,29%) 
 
V priebehu kvartála nastala vo fonde zmena. Po zlúčení charakterovo príbuzných 
fondov sa navýšil objem spravovaných prostriedkov. Vyššia hotovosť vo fonde bude 
postupne investovaná predovšetkým do spoločensky zodpovedných spoločností 
obchodovaných na amerických a európskych trhoch s vysokou trhovou kapitalizáciou 
a silnými bilanciami. 
Fond zaznamenal vo štvrtom kvartáli nárast o 2,07%. 

 od začiatku roka: -19,87% 

 za posledné 3 mesiace:    2,07% 

 za posledných 6 mesiacov:    2,66% 

 za posledný 1 rok:           -19,58% 

 Výkonnosť fondov k 30.12. 2022 

 
Najvýznamnejšie investície v portfóliu 

TOP 10 

THEAM QT ALPHA COMOD - IHAEUR 

MICROSOFT CORP 

ALLIANZ-STRATEGIC BND-T-HEE 

ALPHABET INC-CL C 

BNP-ENV AR THEMATC EQ-IRHEUR 

MASTERCARD INC-CLASS A 

Fondita Sustainable EUROPE - I 

PAYPAL HOLDINGS INC 

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 

UNITEDHEALTH GROUP INC 
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% zastúpenie hlavných mien vo fonde     Štruktúra druhov aktív fondu * 
 

 
 
Vývoj ceny podielu  
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* Súčet jednotlivých položiek nemusí byť vždy 100%, nakoľko sa v majetku fondu môžu nachádzať rôzne pohľadávky/záväzky a taktiež sú pri správe fondu využívane 
priamo alebo nepriamo deriváty, ktoré môžu vytvárať pákový efekt. 
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