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Základné parametre

minimálne raz za týždeň

365.bank, a.s

09.03.2015

Správca fondu

Depozitár fondu

Dátum zahájenia činnosti

Min. vstupná investícia
Min. pravidelná investícia

Vstupný poplatok max.

Stanovenie aktuálnej hodnoty

Min. investičný horizont
Typ fondu

Rizikovosť fondu 2

Trieda aktív
Cieľový trh

dlhopisy/akcie/reality/komodity
viď. informácia na druhej strane

max. 3%

20 EUR
20 EUR

Názov fondu

Názov fondu skrátený J&T SELECT
Mena fondu EUR

5 rokov

J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - J&T
INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol.,
a.s.

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol.,
a.s.

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

0,60% u výhradného distribútora J&T BANKA

Komentár portfólio manažéra
J&T Select vzrástol v apríli o +0,09 %. Portfólio fondu tvorili ku koncu mesiaca
zo 62,12 % dlhopisové investície, z 34,22 % akciové investície, zvyšok tvorila
hotovosť. Až 97,51 % portfólia tvorili investície denominované v mene EUR,
zvyšných 2,49 % tvorili investície denominované v mene CZK. Priemerný výnos
fondu do splatnosti bol na úrovni 4,05 %. Priemerná modifikovaná durácia
portfólia vyjadrujúca citlivosť fondu na zmeny v úrokových sadzbách bola 1,59
a priemerná splatnosť 1,81 roka. Dlhopisová zložka v portfóliu vykázala za
ostatný mesiac cenový nárast. Rast zaznamenala v portfóliu fondu najmä
akciová zložka Metatron Long-Term Equity Fund, ktorá po marcovom
precenení vzrástla o +0,65 %. V úvode apríla sa dlhopisové výnosy globálne
znížili v reakcii na váhajúcu americkú ekonomiku a rastúce očakávania
koncoročného zníženia úrokových sadzieb v USA vyplývajúce z pokračujúceho
ústupu inflácie a náznakov ochladzovania amerického trhu práce. Tento trend
sa však dlho neudržal, keď mu stopku vystavili pomerne jastrabí americkí
centrálni bankári upozorňujúci na potrebu ďalšieho zvýšenia sadzieb. Trhy tak
začali započítavať májové zvýšenie sadzieb o ďalších 0,25 %. V Európe zas
bude musieť ECB vzhľadom na vývoj jadrovej inflácie pravdepodobne
pokračovať vo zvyšovaní sadzieb po dlhší čas. Napriek prevažujúcemu
rastúcemu trendu na výnosoch však medzimesačný pohyb napokon nebol
príliš výrazný, keďže trhom chýba ustálenejší názor ohľadom ďalšieho
smerovania globálnej ekonomiky a dezinflačného trendu. Akciový trh doručil
investorom v uplynulom mesiaci opäť kladné zhodnotenie. Mohli za to najmä
očakávania ohľadom vrcholu cyklu zvyšovania úrokových sadzieb v USA a
vcelku pozitívny úvod výsledkovej sezóny za prvý kvartál roku 2023.

PODIEL NA AKTÍVACH28.04.2023
CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU
S NAJVYŠŠOU VÁHOU K

Metatron Long-Term Equity 34,22 %

J&T BOND EUR 25,17 %

TMR V 6,00/2026 10,74 %

JTEF VII 2025 8,53 %

RPF III 2026 7,41 %

VÝKONNOSŤ FONDU K 28.04.2023

Za 1 mesiac -0,01 %
Za 6 mesiacov 5,29 %
Za 1 rok -2,27 %
Za 3 roky 6,31 %
Od vzniku (p.a.) 1,96 %

* Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI. Ide o škálu medzi 1 až 7, kde 1 predstavuje nízke riziko, 7 vysoké.



Charakteristika

Druh dokumentu
Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T INVESTIČNÁ
SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
IČO: 53 859 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 7250/B (ďalej len „JTIS“). Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú
investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle § 73c zákona č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), pričom nepredstavuje akúkoľvek
ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej
služby s osobou, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, a neobsahuje ani
výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, predložila ponuku
uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby.
Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je podkladom na uzavretie akejkoľvek
zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno
odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo s dojednaním akéhokoľvek
záväzku a nemá za ciel pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie
akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byt vhodné alebo
primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických
investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou
situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť
rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou. Tento
dokument je vlastníctvom JTIS. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie,
zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti
obsiahnutých v tomto dokumente vyžaduje predchádzajúci súhlas JTIS. Šírenie tohto
dokumentu alebo jeho časti mimo územia Slovenskej republiky môže byt obmedzené
alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

Upozornenie na riziká
Informácie uvedené v tomto dokumente majú marketingový charakter a ich úlohou
nie je nahradiť štatút, kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, ktoré sú k
dispozícií v slovenskom jazyku na obchodnom mieste spoločnosti J&T INVESTIČNÁ
SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., www.jtis.sk a u distribútora na www.jtbanka.sk .

Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej
investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a
nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť fondu v minulosti
nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa
nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do
uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká
uvedené v tomto dokumente sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko
spojené s investíciou môže zvýšiť.

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci
podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.
Podielový list môže znieť len na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom
fonde. Keďže majetok investora je zvyčajne investovaný do akcií a dlhopisov, na
investíciu do podielového fondu sa vzťahujú podobné riziká ako na investíciu do
týchto investičných nástrojov.

Vývoj aktuálnej hodnoty podielového listu

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom
horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom
pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho
kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a
komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom.
Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje
koncentrovať investície do jednotlivých druhuv aktív.

Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny klient, Profesionálny klient,

Oprávnená protistrana

Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor

Investičný horizont v rokoch 5

Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast

Schopnosť klienta niesť straty Áno

2Tolerancia rizika podľa SRI alebo
SRRI

Aktualizované ku dňu 28.04.2023. JTIS je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.


