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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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365. World o.p.f. 

 

 
Základné informácie o fonde  Investičné stratégie fondu 

Vznik fondu: 2017 Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom 
výberu akciových investícií predovšetkým v podobe futures a cenných papierov 
zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov 
obchodovaných na regulovanom trhu - ETF), ktoré nasledujú vývoj globálnych 
akciových trhov. 
 
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: 0,013258 € 

NAV: 163 711,83 € 

Vstupný poplatok: do 2% (viď sadzobník poplatkov) 

Výstupný poplatok: do 0% (viď sadzobník poplatkov) 

Minimálna prvá investícia:  30 000 € 

Minimálna následná investícia 1 000 € 

 

 

Komentár portfólio manažéra  
Obdobie 

Výkonnosť 
fondu 

Prvé dva mesiace tretieho kvartálu boli pre akciové trhy prevažne rastové. Rast na 
amerických akciových trhoch bol v prvom mesiaci tretieho kvartálu sprevádzaný 
pozitívnymi kvartálnymi výsledkami spoločností, ktoré vo väčšine prípadov prekonali 
trhové očakávania. Postoj európskej centrálnej banky (ECB) bol začiatkom štvrťroka vo 
väčšej miere opatrný, centrálna banka pristúpila k predĺženiu času na čerpanie 
pandemického balíčka PEPP. Hlavnou udalosťou augusta bolo zasadnutie americkej 
centrálnej banky (Fed) v Jackson Hole, ktoré sa malo týkať aj zmiernenia expanzívnej 
menovej politiky, čo viedlo k miernemu nárastu trhovej nervozity. Podľa Fedu už inflácia 
dosiahla úroveň, ktorá umožňuje utiahnutie monetárnej politiky, ale miera 
nezamestnanosti je stále vysoká. Zasadnutie prinieslo hlavne správy ohľadom 
blížiaceho sa zníženia nákupov dlhopisov. Dynamika prírastkov nových prípadov delta 
variantu koronavírusu začala v auguste spomaľovať, čo prispelo k pozitívnej nálade na 
väčšine akciových trhoch. V septembri začali akciové trhy korigovať predchádzajúce 
zisky, keď sa prejavili obavy investorov z dosiahnutia vrcholu globálneho ekonomického 
oživenia. Pokles zaznamenávali prevažne akcie malých a stredných podnikov. ECB 
pristúpila počas posledného zasadnutia tretieho kvartálu k zmierneniu 
protipandemického programu nákupu aktív zo súčasných 80 mld/mes. na približne 60-
70 mld/mes. v závislosti od trhových podmienok. 

Za tretí kvartál sa vybrané akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: 
S&P 500 +0,23%, DOW JONES -1,91%, NASDAQ +0,93%, RUSSELL 2000 -4,60%, 
európske akciové indexy: EURO STOXX 50 -0,40%, STOXX Europe 600 +0,44%, DAX 
-1,74%, FTSE 100 +0,70%, CAC 40 +0,19%, ázijské akciové indexy: Nikkei 225 
+4,85%, Hang Seng -14,75%, index rozvinutých trhov: MSCI World -0,35%, index 
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -8,84%. 

Euro sa počas tretieho kvartálu vyvíjalo voči iným menám nasledovne: EUR/USD -
2,34% EUR/CAD -0,13%, EUR/GBP +0,25%, EUR/CHF -1,67%, EUR/JPY -2,18%. 

Pasívne riadený fond 365.world vzrástol za tretí kvartál o +0,81%. Od začiatku roka 
dosahuje zhodnotenie +14,66%. Počas júla a augusta fond viackrát prepisoval svoje 
historické maximá. 

 od začiatku roka: 14,66% 

 za posledné 3 mesiace: 0,66% 

 za posledných 6 mesiacov: 4,74% 

 za posledný 1 rok: 22,56% 

 *Výkonnosť fondov k 30. 9. 2021 

 
Najvýznamnejšie investície v portfóliu 

 
 

TOP 10 

 ETF - DBX Equity Momentum Factor 
 ETF - Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS 
 ETF - INVESCO Goldman Equity Factor Index World UCITS 
 cash EUR 
 ETF - iShares EDGE MSCI WLD MLTFCTR 
 ETF - iShares EDGE MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR HDG 
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% zastúpenie hlavných mien vo fonde     Štruktúra druhov aktív fondu * 
 
 

 
 
 
Vývoj ceny podielu  
 

 

* 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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