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Vzajemni skladi

Niti najboljši upravitelj vas ne more obvaro
Daniel Gregorič, Nina Zorko

V

zajemni skladi so lahko
zelo donosna naložba.
Pomembno pa je izbrati
pravega in ob pravem času.
Njihova rast vsekakor ni
samoumevna, kot je v Sloveniji
veljalo še pred recesijo. Ko so tuji
upravitelji agresivno vstopili na
naš trg in spodbudili domače k
razširitvi ponudbe ter še
agresivnejšim tržnim prijemom,
je bilo to v korist zelo zahtevnim
slovenskim vlagateljem, ki so
zaradi malo slabših rezultatov na
domačem kapitalskem trgu iskali
nove naložbene priložnosti v
tujini.

Nedvomno je treba paziti na
upravljavske stroške oziroma
na celotne stroške sklada (TER
- Total Expense Ratio, ki so
letni seštevek vseh rednih
stroškov sklada, kot so
upravljavska provizija,
skrbniška provizija in drugi
stroški, in so izraženi v
odstotkih). Ti so dolgoročno
vlagateljev največji strošek.
Ugotovimo lahko, da so razlike
zelo majhne in da so skladi
med seboj konkurenčni.

Cilj upraviteljev vzajemnih
skladov je doseči čim višjo
donosnost ob določeni
sprejemljivi ravni tveganja in
tako pridobiti čim večji pritok
denarnih sredstev. S
premoženjem naj bi upravljali
preudarno, in sicer tako, da
strank ne izpostavljajo
nepotrebnemu tveganju.
Vlagatelji smo se naučili nekaj
pomembnega: kadar upada cena
delnic, gre tudi skladom slabo. To
drži še danes. Niti najboljši
upravitelj vzajemnega sklada vas
ne more obvarovati pred
borznim zlomom. Lahko vlagate
sami ali pa za vas to počne nekdo
drug, nihče ni varen pred
nenadnimi borznimi padci in
hujšim gospodarskim upadom.

So le kratkoročna
odstopanja
Vlagatelji se vse pogosteje
sprašujemo, ali smo vložili svoje
prihranke k pravemu upravitelju
ali pa bi bilo morda bolje, da bi jih
vložili h kakšni drugi družbi za
upravljanje. Dejstvo pa je, da so v
recesiji podobni skladi podobno
izgubljali in ob koncu recesije
podobni skladi približno enako
podobno pridobivajo vrednost.
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Tabele so narejene na dan 9. oktober 2009.
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Kratka analiza štirih
vzajemnih skladov različnih
družb za upravljanje, ki smo jih
vzeli pod drobnogled, pokaže, da
se je na področju balkanskih
skladov, v 12- in 24-mesečnem
obdobju najbolje izkazal Triglav
Balkan. V analizi smo se
osredotočili izključno na
slovenske družbe za upravljanje.
V primerjavo pa smo vzeli štiri
najbolj priljubljene družbe,
izločili pa smo tiste balkanske
sklade, ki so bili ustanovljeni

med svetovno finančno krizo, saj
so imeli možnost 6-mesečnega
odstopanja od naložbene
politike, določene v prospektu.
Če primerjamo nekatere
balkanske sklade, ki so bili
ustanovljeni pozneje,
ugotovimo, da so ti bistveno
donosnejši v zadnjem obdobju
kot pa vzajemni skladi, ki so bili
ustanovljeni pred krizo, saj so v
začetku izkoristili 6-mesečno
prilagoditveno obdobje s
prospektom. To so naredili tako,

da so imeli sredstva na varnem v
banki in čakali na primeren čas za
vstop na trg.
Na Triglavu DZU smo se
pozanimali, kaj je tisto, zaradi
česar se je njihov sklad izkazal za
bistveno donosnejšega od
preostalih. Zatrdili so, da so ob
pravem času vložili predvsem na
turški trg, ki je bil v določenem
obdobju izrazito nadpovprečno
donosen.
S podobno analizo za azijsko
območje lahko ugotovimo, da so
se v 12-mesečnem obdobju
najbolje izkazali upravitelji
Publikuma, v 24-mesečnem
obdobju pa upravitelji Abančne
DZU. Prav tako smo v analizi
upoštevali le štiri izbrane
slovenske vzajemne sklade, ki
vlagajo na to področje. V
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arovati pred borznim zlomom
12-mesečnem obdobju so se
najbolje oplemenitila sredstva v
Abančni DZU Azija, v
24-mesečnem obdobju pa so se
najbolje oplemenitila sredstva v
Publikumovem Azijski Tigri.
Treba je poudariti, da v analizo
niso všteti vsi vzajemni skladi, ki
vlagajo na to področje.
Bistvo analize je namreč, da
ugotovimo, ali obstajajo večje
razlike v donosih med različnimi

SPREMEMBA VEP IZBRANIH
SKLADOV, KI VLAGAJO V AZIJO
v zadnjih 12 in 24 mesecih, v odstotkih
12 mesecev 24 mesecev
Abančna Azija
+17,02 % –26,83 %
MP Azija
+22,24 % –34,52 %
Publikum Azijski Tigri +28,31 % –32,60 %
Triglav Azija
+18,71 % –42,21 %
Tabele so narejene na dan 9. oktober 2009.
Vira: www.skladi.com, www.financna-tocka.si

upravitelji. Ugotovimo lahko, da
kratkoročno nekateri izstopajo,
vendar je dolgoročno težko reči,
kateri upravitelj bolje upravlja
sredstva, ki so mu jih zaupali
vlagatelji. Največji nihljaj v
opazovanem obdobju za
balkansko področje je dosegel
KD-jev sklad, najmanjšega pa
Triglavov, pri azijskih trgih pa je
imel največji nihljaj Triglav,
najmanjšega pa Abančna DZU.

Bolj kot upravljavec
je pomembna naložba
Glavna ugotovitev iz analize je,
da ni toliko pomembno,
kateremu upravitelju zaupamo
svoja sredstva, ampak, na kateri
trg se usmerimo. Torej ni toliko
pomembno, ali vlagamo v
vzajemni sklad, ki vlaga na
balkansko področje, ki ga
Foto www.photos.com
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Upravitelja izberemo na koncu – Vlagatelj bi moral predvsem posvečati pozornost temu, kam bo vložil svoja
sredstva, koliko in kdaj. Šele potem naj začne izbirati znotraj nekega trga primernega upravitelja.
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upravlja en ali drugi DZU.
Pomembneje je, ali bomo vložili v
delnice ali v obveznice, oziroma
kolikšen delež bomo namenili
določeni vrsti vrednostnih
papirjev. Prav tako je važneje, ali
bomo vlagali v razvite,
razvijajoče se trge, trge v

tranziciji ali v nerazvite. Vlagatelj
bi moral posvečati pozornost
predvsem temu, kam bo vložil
svoja sredstva, koliko sredstev in
kdaj (v katerem trenutku), šele
potem naj začne izbirati znotraj
določenega trga primernega
upravitelja.

Vsi upravitelji so v zadnjih
dveh letih, najtežjih v borzni
zgodovini, preživljali
nepredstavljivo. Za vlagatelje, ki
so jim zaupali svoja sredstva, pa
je pomembno le to, da so
upravitelji kljub stanju na trgu
delovali v njihovo dobro.

