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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: 0,049418 € 

NAV: 213 249 656,74 € 

Vstupný poplatok: do  1 % (viď sadzobník poplatkov) 

Výstupný poplatok: do  1 % (viď sadzobník poplatkov) 

Minimálna prvá investícia:  500 € 

Minimálna následná investícia 50 € 

 

 
 
 

Komentár portfólio manažéra  Obdobie Výkonnosť 
fondu 

V úvode tretieho kvartálu smer dlhopisovým investíciám určovali centrálne banky, ktoré 
podporovali dlhopisy k rastu. Európska centrálna banka (ECB) zvýšila na svojom 
zasadnutí kľúčovú úrokovú sadzbu zo záporného pásma na nulu po prvýkrát za 
ostatných 11 rokov. K zvýšeniu úrokových sadzieb pristúpila aj Americká centrálna 
banka (Fed), ktorá zvýšila úrokovú sadzbu o 0,75%. Vyšší ponúkaný výnos do splatnosti 
začal byť pre investorov lákavejší. Rast cien dlhopisov podporili tiež obavy z možného 
príchodu recesie a nádej, že zníženie ekonomickej aktivity utlmí aj infláciu. Rástli 
špekulácie, že centrálne banky nebudú musieť až príliš agresívne zvyšovať úrokové 
sadzby.  

V auguste sa situácia na dlhopisových trhoch zmenila. Centrálni bankári zmarili nádeje 
investorov na spomalenie tempa zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Obavy 
z agresívnejšieho uťahovania menovej politiky Fedu tak spôsobili prudký odraz výnosov 
štátnych dlhopisov západných krajín. Trhy sa začali obávať, že utiahnutá menová 
politika bude musieť byť prítomná zrejme dlhšiu dobu aj pri spomaľovaní ekonomického 
rastu, čo vedie k preceňovaniu aj dlhopisových aktív.  

September na dlhopisovom trhu sa niesol v pokračovaní poklesu cien dlhopisov 
vyspelých krajín. Vysoká inflácia na historických maximách prinútila centrálne banky 
pomerne synchronizovane a rýchlo sprísňovať menovú politiku cez ukončovanie 
kvantitatívneho uvoľňovania a zvyšovania základných úrokových sadzieb. ECB a Fed 
zhodne v septembri zvýšili základnú úrokovú sadzbu o 0,75% a to aj napriek obave 
o možný pokles hospodárskeho rastu. Výnosy na štátnych dlhopisoch západných krajín 
stúpli na viac ako 10-ročné maximá, pričom americké štátne dlhopisy so splatnosťou 10 
rokov a viac prekonali hranicu výnosu 4%. Pri výnosoch podnikov so špekulatívnym 
ratingom sa zvýšila aj kreditná prirážka, pričom v Európe je najvyššia od roku 2012 a 
súčasne je vyššia než v USA, čo sa od európskej dlhovej krízy v rokoch 2011 až 2013 
ešte nestalo.  

Fond za tretí kvartál narástol o 0,80%. 
 

 od začiatku roka: 0,68% 

 za posledné 3 mesiace: 0,80% 

 za posledných 6 mesiacov: 0,36% 

 za posledný 1 rok: 1,91% 

  
 
Najvýznamnejšie investície v portfóliu 

 
TOP 10 
cash EUR 
JTENER 4,25 18/02/2027 
EUROVEA 5,5 01/07/2027 
EMMGAM 4,9 29/05/2024 
Auctor 5 24/11/2025 
TMR V 6,00/2026 
JTREFN 4,5 24/07/2023 
RTFINT 0,00 20/12/2026 
Pro Partners Holding VI 
TMRSK 4,4 10/10/24  
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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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