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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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Fond stabilných výnosov o.p.f. 

 

 
Základné informácie o fonde  Investičné stratégie fondu 

Vznik fondu: 1995 Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom 
investícií do dlhových cenných papierov. Podiel dlhopisovej zložky portfólia 
nepoklesne pod 30%. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové zameranie. Dlhové 
cenné papiere obsiahnuté v majetku podielového Fondu môžu byť štátne, komunálne, 
vydávané bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami, 
pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Investície vo 
Fonde sú najmä v menách EUR a CZK. 
 
Fond je určený pre konzervatívnych klientov, ktorí hľadajú alternatívu ku krátkodobým 
termínovaným vkladom a potrebujú mať zabezpečenú maximálnu možnú likviditu 
svojej vloženej investície pri minimálnych vstupných nákladoch. 

Referenčná mena: EUR 

Typ fondu: Krátkodobý dlhopisový fond 

  

Depozitár fondu: 365.bank, a. s. 

Investičný horizont: min. 1 rokov 

Cena podielu: 0,04974 € 

NAV: 182 692 547,08 € 

Vstupný poplatok: do 1,00% (viď sadzobník poplatkov) 

Výstupný poplatok: do 1,00% (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  vplyvom optimistického sentimentu ustúpili z 
viacročných maxím. 
 
Pozitívna nálada na trhoch pokračovala aj v novembri. Zverejnené dáta o inflácii ukázali 
na spomalenie tempa rastu inflácie v USA ako aj v Európe. Väčšina trhu verí, že vrchol 
inflácie máme už za sebou a centrálne banky môžu postupne zvoľňovať tempo 
zvyšovania úrokových sadzieb. Na inflačné čísla reagovali aj trhové výnosy. Krivka 
bezpečných európskych štátnych dlhopisov sa posunula nižšie a zároveň sa zmenšil 
spread menej bonitných štátnych dlhopisov. 
 
Posledný mesiac roka 2022 dlhopisové trhy zakončili 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 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. Celkovo americká výnosová krivka prehlbovala v decembri svoj 
inverzný tvar. 
 
Fond za štvrtý kvartál narástol o 0,65%. 
 

 od začiatku roka: 1,34% 

 za posledné 3 mesiace: 0,65% 

 za posledných 6 mesiacov: 1,56% 

 za posledný 1 rok: 1,34% 

 Výkonnosť fondov k 30. 12. 2022 

 
Najvýznamnejšie investície v portfóliu 

 

TOP 10 

EUROVEA 5,5 01/07/2027 

JTENER 4,25 18/02/2027 

Auctor 5 24/11/2025 

TMR V 6,00/2026 

TMRSK 4,4 10/10/24 

RTFINT 0,00 20/12/2026 

JTFIGR 5 31/08/2027 

JTFIGR 4,00 26/10/2023 

J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 

JTREFN 4,5 24/07/2023 
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% zastúpenie hlavných mien vo fonde     Štruktúra druhov aktív fondu  

 
 
Vývoj ceny podielu  

 

 
 
Ocenenia fondu 
  
1.miesto – Fond s najlepším výnosom a rizikom v súťaži 
TOP FOND SLOVAKIA 2020 v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií 
1.miesto - najpredávanejší podielový fond v súťaži 
TOP FOND SLOVAKIA 2017 a 2016 v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií 
1.miesto – Fond s najlepším výnosom a rizikom v súťaži 
TOP FOND SLOVAKIA 2017 a 2016 v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií 
1.miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum 2016 v kategórii Fondy krátkodobých 
investícií 
2.miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum 2015 v kategórii Fondy krátkodobých 
investícií 
3.miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum 2014 v kategórii Peňažné fondy a fondy 
krátkodobých investícií 
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