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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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Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. 

 

 
Základné informácie o fonde  Investičné stratégie fondu 

Vznik fondu: 2019 Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku vmene EUR prostredníctvom 
investícií prevažne do dlhopisových investícií. 
 
Podiel dlhopisovej zložky portfólia nepoklesne pod 30%. Fond nemá úzke teritoriálne 
ani odvetvové zameranie a nemá obmedzenia na ratingové hodnotenie, splatnosť ani 
priemernú modifikovanú duráciu. Dlhové cenné papiere obsiahnuté v majetku Fondu 
môžu byť štátne, komunálne, vydávané bankami a finančnými inštitúciami a inými 
obchodnými spoločnosťami. Investície vo Fonde 
sú najmä v menách EUR, USD a CZK. 
 
Fond je určený pre konzervatívnejších klientov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje 
peňažné prostriedky v EUR  po dobu minimálne  3 roky. 

Referenčná mena: EUR 

Typ fondu: dlhopisový fond 

Depozitár fondu: 365.bank, a. s. 

Investičný horizont: min. 3 rokov 

Cena podielu: 0,953496 € 

NAV: 30 625 021,64 € 

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 

Tretí kvartál bol pre dlhopisové trhy zmiešaný. Trh so štátnymi dlhopismi bol výrazne 
ovplyvnený očakávaniami investorov vo vzťahu k monetárnej politike americkej 
centrálnej banky (Fed) a európskej centrálnej banky (ECB). Témou centrálnych 
bankárov bola otázka zvyšujúcej sa inflácie, ktorá v USA dosiahla svoje 13 ročné 
maximá a to na úrovni 5,4% a v eurozóne 3,4%. Inflačné tlaky tak naďalej spôsobovali 
nervozitu aj na dlhopisových trhoch. V auguste, na zasadnutí Fedu v Jackson Hole, 
predstavitelia americkej centrálnej banky potvrdili, že inflácia dosiahla úroveň, kedy je 
možné utiahnuť expanzívnu monetárnu politiku. Na druhej strane pozornosť Fedu 
smerovala aj na úroveň nezamestnanosti, ktorá podľa ich názoru, ešte nedosahuje 
požadovaných hodnôt. Úrokové sadzby preto ostali stále na nízkych úrovniach. Obe 
centrálne banky ale oznámili blížiace sa  zníženie nákupov dlhopisov v rámci 
protipandemických opatrení.  

 Záver tretieho kvartálu bol pre dlhopisové trhy v znamení cenových poklesov, keď sa 
prejavil návrat rizikového apetítu investorov (presun do rizikovejších aktív). Vplyvom 
inflačných tlakov a monetárnej politiky centrálnych bánk klesali najmä ceny a rástli 
výnosy dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Ceny dlhopisov kratšej splatnosti rástli najmä v 
Nemecku, Francúzsku a Belgicku.   

Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol z 1,468% na 
úroveň 1,4873%. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu mierne stúpol, no 
udržal sa v zápornom pásme na úrovni -0,2000%. Výnos slovenského 10-ročného 
dlhopisu v júli a v auguste dosahoval negatívny výnos. Koncom kvartálu sa ustálil na 
úrovni +0,1330%.  

Dlhopisový fond v treťom kvartáli poklesol o -0,44%. Z portfóliových investícií 
výraznejšie poklesli dlhopisy Českej republiky, Slovenskej republiky a Chorvátska. 
Naopak, pod tlakom zvyšujúcej sa inflácie profitovali inflačne zabezpečené dlhopisy. V 
súvislosti s rizikom zmeny menových politík centrálnych bánk bola vo fonde znížená 
expozícia voči úrokovému riziku. 

 od začiatku roka: -5,93% 

 za posledné 3 mesiace: -0,60% 

 za posledných 6 mesiacov: -1,30% 

 za posledný 1 rok: -6,56% 

 *Výkonnosť fondov k 30. 9. 2021 

 
Najvýznamnejšie investície v portfóliu 

 
 

TOP 10 

 Euro-BTP Future 
 SLOVGB 2,00 17/10/2047 
 ROMANI 3 7/8 10/29/35 
 cash EUR 
 TII 0,125 15/01/2031 
 CHINA 0,625 25/11/2035 
 MEX 3,375 23/02/2031 
 TII 0,125 15/01/2030 
 SLOVGB 1,875 09/03/2037 
 DBR 4 04/01/2037 
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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. 

http://www.365invest.sk./

