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POVZETEK 

Od leta 1991, ko je Slovenija stopila na pot samostojnosti, pa vse do danes se je pri nas na 
finančnem področju zgodilo marsikaj. Industrija vzajemnih skladov se je od začetka njene 
ustanovitve vse bolj širila in rasla ter postala zelo konkurenčna. Ponudnikov tovrstnih storitev 
je vse več, zato ni presenetljivo, da se vlagatelji vse težje odločajo, v kateri investicijski sklad 
vlagati svoje premoženje.  

Namen magistrske naloge je poleg predstavitve prednosti in slabosti vlaganja v vzajemne 
sklade tudi analizirati povprečno letno donosnost izbranih delniških skladov med leti 2010 in 
2019 ter analizirati povezavo med tveganjem in donosnostjo geografsko opredeljenih delniških 
skladov trženih v Sloveniji z naložbami na azijskem, evropskem in severnoameriškem trgu ter 
na ta način vlagatelja seznaniti s pomembnimi lastnostmi preučevanih naložb.  

Ključne besede: investicijski skladi, vzajemni skladi, delniški skladi, Evropa, Azija, Severna 
Amerika, donosnost, tveganje, naložbe, vlagatelji. 

SUMMARY 

Since 1991 when Slovenia has become an independent country until today a lot of changes have 
happened in the financial field. The industry of mutual funds has grown and expended since its 
foundation and has become very competitive. There are more and more providers of this kind 
of services and it is not surprising that investors have difficulties to decide what investment 
fund to invest in.  

The purpose of the master's thesis besides the presentation of advantages and disadvantages of 
investing in mutual funds is also to analyse the average annual profitability of chosen equity 
funds in years 2010–2019 and analyse the connections between risk and profitability of 
geographically defined equity funds. These are funds traded in Slovenia with investments on 
Asian, European and North-American markets. In this way the investor can be informed about 
the important characteristics of studied investments. 

Keywords: investment funds, mutual fund, equity funds, Europe, Asia, North America, 
profitability, risk, investments, investors. 
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1 UVOD 

Kozmus (2013) meni, da bi si moral vsak posameznik narediti pregled osebnega denarnega toka 
in si vzpostaviti redno mesečno varčevanje, in sicer na ta način, da se določen znesek samodejno 
prenese na varčevalni račun ali v kakšno drugo obliko varčevanja. Eden izmed načinov 
varčevanja je varčevanje v vzajemnih skladih. Vzajemne sklade v sodobni obliki ZDA poznajo 
od leta 1940, saj je bila po besedah Lubeja (2015) že takrat sprejeta obsežna in podrobna 
zakonodaja, ki ureja njihovo poslovanje. Množično investiranje so v ZDA doživeli v zadnjih 
35 letih, pred 30-imi leti v Evropski uniji in pred 18-imi leti v Sloveniji. Ker pri nas še ni široke 
baze strank, da bi varčevali v vzajemnih skladih, ti pogosto delujejo pod okriljem bank ali 
zavarovalnic. 

Vzajemne sklade Vzajemci Skupina d. o. o. (2020a) opredeljujejo kot skupek premoženja 
pravnih in fizičnih oseb, ki so svoj denar položile na račun vzajemnega sklada. S skupnim 
denarjem vzajemni sklad v imenu vlagateljev na kapitalskem trgu kupuje različne vrednostne 
papirje. Adam Hayes (2020) govori o vzajemnih skladih kot o bazenu premoženja različnih 
investitorjev, ki ga upravljajo strokovnjaki, ki sredstva vzajemnega sklada alocirajo z namenom 
povečanja premoženja vlagateljev. Sredstva vzajemnega sklada upravljalci investirajo v 
delnice, obveznice, finančne in druge instrumente. Na ta način vzajemni skladi ponujajo malim 
investitorjem dostop do profesionalno upravljanih portfeljev lastniških vrednostnih papirjev, 
obveznic in drugih vrednostnic. Premoženje sklada in z njim tudi tveganje se tako razprši, saj 
vsak delničar sorazmerno s svojimi vložki sodeluje pri dobičku ali izgubah sklada. 

Grum idr. (2005) pa opredeljujejo vzajemni sklad kot investicijski sklad, ki je oblikovan kot 
ločeno premoženje, sestavljeno iz naložb v različne finančne instrumente. Predstavlja združeno 
premoženje večjega števila investitorjev, ki ga upravlja družba za upravljanje. Gre za odprt tip 
investicijskega sklada. 

S sredstvi, ki jih vlagatelji vložijo v vzajemne sklade, kupijo investicijske kupone, ki so 
preračunani v določeno število točk ali enot premoženja vzajemnega sklada. Po besedah 
Vzajemci Skupina d. o. o. (2020a) se na ta način razpršijo sredstva vzajemnega sklada v različne 
vrednostne papirje in s tem se vlagatelju zagotavlja večjo varnost naložbe. 

Namen investicijskih skladov je zbiranje premoženja vlagateljev, ki se nato, v skladu z 
določeno naložbeno politiko, nalaga v različne vrste naložb. Investicijski sklad lahko 
premoženje vlagateljev zbira javno ali nejavno. Če premoženje zbira javno, se oblikujejo 
vzajemni skladi, če pa se zbira nejavno, pa alternativni investicijski skladi (Agencija za trg 
vrednostnih papirjev 2019). 

Graham (2009) primerja donosnosti vzajemnih skladov v primerjavi s trgom na splošno v 
prejšnjem stoletju, bolj natančno med leti 1961-1970, in ugotavlja, da industrija skladov ni bila 
bolj uspešna od trga kot celote. Vzajemne sklade je izumil ameriški nekdanji trgovec s 



 2 

posodami in ponvami Edward G. Leffler in veljajo za relativno ugodne (s stroškovnega vidika 
za vlagatelja), na splošno so zelo razpršeni, vodijo jih profesionalni upravitelji in so strogo 
nadzorovani z zakonodajo. Vse več ljudi se odloča za vlaganje v sklade, saj je enostavno in 
dostopno vsakomur. Imajo pa investicijski skladi tudi malo manj pozitivne lastnosti, kot so ta, 
da večina skladov dosega slabše rezultate od borznega povprečja, upravljalci skladov svojim 
vlagateljem preveč zaračunavajo (vstopni in izstopni stroški) ter imajo težave zaradi nihanj v 
donosih. 

 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Investitorji v sklade seveda želijo doseči čim višjo donosnost, ki pa je povezana s tveganjem. 
Pozitivno povezavo med tveganjem in zahtevano donosnostjo opredeljuje model za določanje 
cen dolgoročnih naložb – CAPM (angl. Capital Asset Pricing Model). Stubelj, Dolenc in 
Laporšek (2016) pravijo, da investitor, ki prevzame višje tveganje, zahteva tudi višjo donosnost. 
V praksi pa ne velja, da izpostavljanje večjemu tveganju že zagotavlja doseganje višje 
donosnosti. Donosnost posameznega sklada lahko namreč zaradi dogajanja v gospodarstvu, na 
finančnih trgih, dolžine opazovanega obdobja (ki je lahko krajše od priporočenega obdobja 
vlaganja) in zaradi odločitev upravljavcev sklada v določenem obdobju bistveno odstopa od 
zahtev po donosnosti v povezavi s tveganjem.  Problem, ki ga zaznavamo in želimo nasloviti v 
magistrski nalogi, je vprašanje donosnosti izbranih skladov. Zanima nas, ali so izbrani skladi, 
ki so bolj tvegani, v preučevanem obdobju dosegli tudi višjo donosnost? Na osnovi ugotovitev 
bomo lahko podali tudi priporočila investitorjem. 

Donosnost naložbe vzajemnega sklada Simons (1998) opiše kot skupek dohodka (v obliki 
dividend ali obresti plačila) in kapitalskih dobičkov ali izgub (povečanje oziroma zmanjšanje 
vrednosti vrednostnega papirja). Vlagateljev pa ne zanima le donosnost skladov, temveč tudi 
tveganje, ki ga sprejmejo, za dosego teh donosov. Tveganje lahko opišemo kot negotovost 
pričakovanega donosa. 

Nihče ne zanika, da so delnice kratkoročno bolj tvegane kot sredstva s stalnim donosom (na 
primer obveznice in zakladne menice). Toda Siegel (2014) meni, da je zgodovina pokazala, da 
so delnice dejansko varnejše od obveznic za dolgoročne vlagatelje, ki imajo cilj ohraniti kupno 
moč njihovega premoženja. Delnice so nedvomno bolj tvegane kot obveznice ali zakladne 
menice v enoletnem in dvoletnem obdobju vlaganja. Vendar se je izkazalo, da je bilo v vsakem 
petletnem obdobju od leta 1802 najslabša donosnost delnic, in sicer –11,9 odstotka na leto, le 
nekoliko slabša od najslabše donosnosti obveznic ali zakladnih menic. V desetletnem obdobju 
pa je bila najslabša donosnost delnic dejansko boljša kot pri obveznicah ali zakladnih menicah.  

Upravljanje evropskega premoženja se je spremenilo po svetovni finančni krizi od leta 2007 do 
2009, ugotavljajo Arner, Barberis in Buckley (2015). Celotna panoga je postala bolj dinamična 
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in prilagodljiva spremembam v smislu nove evropske ureditve, pasivnega vlaganja in 
neprekinjene digitalizacije.  

Oktobra 2020 so imeli po statističnih podatkih Evropske Centralne Banke (2020) vlagatelji v 
evropskih državah skupaj v upravljanju pri vzajemnih skladih 13.764,3 milijarde evrov 
sredstev. Od tega je največ sredstev v upravljanju pri vzajemnih skladih v Luksemburgu, in 
sicer 4.713,5 milijarde evrov, na drugem mestu je Irska z 2.905,7 milijarde evrov. V Sloveniji 
imajo vlagatelji v upravljanju pri vzajemnih skladih 2,8 milijarde evrov sredstev. 

Konec leta 2018 so po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev (2019) domače 
(slovenske) družbe imele v upravljanju 100 vzajemnih skladov, med katerimi so prevladovali 
delniški skladi. Premoženje vzajemnih skladov je v tem obdobju znašalo 2,478 mrd EUR. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (2019) ugotavlja, da slovenski vlagatelji, ki vlagajo v 
vzajemne sklade, kažejo visoko nagnjenost k tveganju, na kar kaže podatek, da je bilo konec 
leta 2018 kar 59 odstotkov sredstev vloženih v delniške sklade, 30 odstotkov pa v mešane 
sklade pri slovenskih družbah za upravljanje. Če primerjamo podatke z državami članicami 
Evropske Unije, je v tem primeru razporeditev sredstev veliko bolj uravnotežena, saj so 
vlagatelji svoje premoženje vlagali 39 odstotkov v delniške sklade in 19 odstotkov v mešane 
sklade. 

Posamezne družbe za upravljanje imajo tudi svoje tržne deleže, ki so po podatkih Agencije za 
trg vrednostnih papirjev (2019) merjeni z obsegom čiste vrednosti sredstev. Tako so bili leta 
2018 na prvem mestu z največjim tržnim deležem NLB Skladi, d. o. o., sledijo jim Triglav 
Skladi, d. o. o., KD Skladi d. o. o., ki so v letu 2020 postali del Generali Investments, Infond, 
d. o. o., Alta Skladi, d. d., ki so se v sredini leta 2020 pripojili Triglav Skladom, ter nazadnje 
Primorski Skladi, d. o. o. 

Donosnost vzajemnih skladov je merjena na podlagi spremembe vrednosti enote premoženja 
na dnevni ravni. Tako je Agencija za trg vrednostnih papirjev (2019) ugotovila, da je v letu 
2018 najbolj nihala donosnost delniških skladov, so pa ob koncu leta 2018 zaznali 0,2 odstotno 
letno rast delniških skladov. V letu 2018 je bilo letno povprečje tehtanih donosnosti mešanih 
skladov –0,4 odstotka, obvezniških skladov –0,6 odstotka in skladov denarnega trga –0,1 
odstotka. 

 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je analizirati donosnost izbranih delniških skladov trženih v Sloveniji 
v izbranem obdobju desetih let (od januarja 2010 do decembra 2019), ki investirajo na treh 
različnih tržiščih, in sicer evropskem (Nemčija, Italija, Francija, Španija in Velika Britanija), 
na azijskem (Hong Kong, Japonska, Seul in Singapur) ter ameriškem. Zanima nas, kateri skladi 
so bili glede na področje investiranja bolj donosni.  Poleg tega je namen magistrske naloge 
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raziskati povezavo med tveganostjo skladov in njihovo donosnostjo oziroma, ali so bili v 
povprečju bolj tvegani skladi tudi bolj donosni v preučevanem obdobju. Zanima nas tudi, kateri 
izbrani skladi so v preučevanem obdobju dosegli najvišjo in najnižjo povprečno donosnost v 
posamezni kategoriji tveganja v preučevanem obdobju. 

Namen magistrske naloge bomo na podlagi pregleda relevantne literature in virov ter analize 
sekundarnih podatkov dosegli z naslednjimi cilji: 
- predstaviti pojma vzajemnih skladov ter prednosti in slabosti vlaganja v vzajemne sklade, 
- predstaviti ključne parametre, ki vplivajo na donosnost sklada ter merjenje donosnosti in 

tveganja vzajemnega sklada, 
- raziskati razliko med donosnostjo skladov trženih v Sloveniji glede na področje vlaganja 

(ameriški, azijski in evropski trg) v preučevanem obdobju, 
- raziskati povezavo med donosnostjo ter tržno tveganostjo skladov v preučevanem obdobju, 
- identifikacija najbolj donosnega tržišča v preučevanem obdobju, 
- podati priporočila za vlagatelje v investicijske sklade. 

 Predstavitev hipotez raziskave 

V magistrski nalogi preverjamo naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Obstajajo razlike med donosnostjo (v obdobju od leta 2010 do leta 2019) skladov 
trženih v Sloveniji glede na področje vlaganja v ameriško, evropsko in azijsko tržišče. 

Poleg slovenskih skladov, ki vlagajo v informacijsko tehnologijo, revija za upravljanje 
osebnega premoženja Finance Pro (2018) pravi, da so v letu 2017 slovenski upravljalci 
delniških skladov najbolj pogosto vlagali v delnice, ki kotirajo na evropskih trgih (29 
odstotkov), 25 odstotkov pa v delnice, ki kotirajo na severnoameriškem trgu. Približno 17 % 
skladov pa je vlagalo v azijske trge. Azijski trgi veljajo za manj razvite, vendar visoko rastoče 
trge, kar po besedah Finance Pro (2018) pomeni, da so za vlagatelja praviloma tudi bolj tvegani, 
medtem ko sta ameriški in evropski trg visoko kapitalsko razvita, vlagatelji jima bolj zaupajo, 
saj več premoženja vlagajo v omenjena trga. Zaradi tega pričakujemo, da so med trgi tudi 
razlike v donosnosti. 

Hipoteza 2: Med donosnostjo in tveganjem izbranih skladov obstaja statistično pomembna 
povezanost. 

Vzajemci Skupina d. o. o. (2020b) tveganje investicijskih skladov opredeljuje kot verjetnost, 
da pride do odstopanja dejanske donosnosti sklada od njegove pričakovane donosnosti. NLB 
Skladi (2021) trdijo, da so skladi, ki vlagajo svoja sredstva v manj razvite, vendar visoko rastoče 
trge (sem denimo spadajo azijski trgi), bolj tvegani od skladov, ki svoja sredstva vlagajo v 
visoko razvite kapitalske trge (evropski in ameriški trg). Na podlagi zgornje trditve 
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pričakujemo, da so skladi, ki vlagajo svoje premoženje v najbolj pričakovano donosne naložbe 
(tudi v povezavi s trgi) tudi bolj tvegani in obratno. 

 Metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga se deli na dva dela, in sicer na teoretičnega in empiričnega. 

V prvem, teoretičnem delu smo predstavili zgodovino vzajemnih skladov in njihov nastanek 
tako v svetu, kot tudi pri nas. Nato smo podrobno opisali vrste različne investicijskih skladov: 
vzajemne, pokojninske in alternativne. Zatem smo opredelili vrednost enote premoženja ter 
pomen donosnosti ter tveganosti investicijskih skladov. Nazadnje smo podrobneje predstavili 
delniške sklade, ki so podlaga za preučevanje v empiričnem delu magistrske naloge. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo najprej izbrali sklade različnih družb za upravljanje, 
ki svoje sklade tržijo (tudi) v Sloveniji, ki jih v nadaljnji raziskavi obravnavamo. Kriteriji izbire 
skladov so: 
- obdobje delovanja (skladi morajo delovati v opazovanem obdobju med letoma 2010 in 2019 

najmanj pet let), 
- naložbena politika (v raziskavi obravnavamo delniške sklade, kar pomeni, da imajo najmanj 

75 % sredstev vloženih v delnice izdajateljev z domicilom v izbranem tujem tržišču – 
ameriški, evropski ali azijski trg). 

V raziskavo je zajetih 36 skladov osmih družb za upravljanje, ki so zbrani na speltni strani 
Vzajemci Skupina (2021), in sicer: 
- Sava Infond (Infond Europe in Infond USA);  
- Generali Investments (Generali Vzhodna Evropa, Generali Rastko Evropa, Generali Indija 

– Kitajska in Generali Amerika);  
- NLB Skladi (NLB Skladi – Razvita Evropa delniški, NLB Skladi – Ju., Sr., in Vz. Evropa 

delniški, NLB Skladi – Azija delniški in NLB Skladi – ZDA delniški); 
- Triglav Skladi (Triglav Evropa, Triglav Azija in Triglav Severna Amerika); 
- Eurizon Capital S.A. (Euriyon Found Equity Small Mid Cap Europe-R, EFEurizon Equity 

China Smart Volatility-R in Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility); 
- Raiffeisen KAG (Raiffeisen Europa Aktien, Raiffeisen TopDividende Aktien Funds, 

Raiffeisen Europa Small Cap Funds, Raiffeisen US Aktien, Reiffeisen US Aktien in 
Reiffeisen Pazifik Aktien); 

- Pioneer Luxemburg (Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity, Amundi Funds II – China 
Equity, Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund, Amundi Funds II – Top European Players 
in Amundi Funds II – European Potential); 

- Amundi (Amundi Funds Equity Euro Select-AE, Amundi Funds Equity Europe Minimum 
Variance-AE (C), Amundi Funds Equity Europe-AE, Amundi Funds Equity Euroland 
Small Cap-AE, Amundi Funds Equity Japan Value-AJ, Amundi Funds Equity Japan 
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Target-AJ, Amundi Funds Equity Asia Ex. Japan, Amundi Funds Equity Greater China-
AU, Amundi Funds Equity US Relative Value in Amundi Funds Equity US Concentrated 
Core-AU). 

Sklade smo razvrstili v eno od treh skupin, odvisno od področja naložb. Skupine smo 
poimenovali Evropa, Azija in Severna Amerika. V skupino Evropa uvrstimo delniške sklade, 
ki so naložbeno usmerjeni na evropske trge. Skupino Azija sestavljajo skladi, ki so naložbeno 
usmerjeni v azijski trg, skupino Severna Amerika pa skladi, ki so usmerjeni v severnoameriški 
trg. 

Donosnost investicijskih skladov se po besedah Berka, Lončarskega in Zajca (2002) izraža 
relativno (v odstotkih). Nominalno donosnost investicijskih skladov izračunamo kot 
spremembo vrednosti enote premoženja med vrednostjo na zadnji obračunski dan v mesecu in 
vrednostjo na zadnji obračunski dan v predhodnem mesecu. 

Tveganje opazovanih delniških skladov merimo s standardnim odklonom (na ta način 
ugotovimo odstopanje vrednosti točke sklada – VEP od njenega povprečja). Višina 
standardnega odklona kaže na tveganost, torej večji je standardni odklon, večje je tveganje 
(Vzajemci Skupina d. o. o. 2020b). V magistrski nalogi merimo standardni odklon izbranih 
skladov za celotno obdobje desetih let (med letoma 2010 in 2019). 

Sklade glede na tveganje razvrščamo s sintetičnim kazalnikom tveganja in nagrade (angl. Risk 
and reward), ki temelji na spremenljivosti donosnosti sklada. Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge (2010) ga opredeljuje kot oceno spremenljivosti sklada, ki je izračunana na 
podlagi standardnega odklona tedenskih preteklih donosnosti sklada (ali če drugače ni mogoče, 
z uporabo standardnega odklona mesečnih donosnosti sklada). Obdobje podatkov donosnosti, 
ki ga sintetični kazalnik tveganja in nagrade zajema v izračun, je 5 let delovanja sklada. Na 
podlagi dobljenih rezultatov se skladu določi rang na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni 
najnižje tveganje in običajno najnižjo pričakovano donosnost, 7 pa najvišje tveganje in običajno 
najvišjo pričakovano donosnost. 

Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili t-test, s katerim smo preverjali, ali obstajajo v 
opazovanem obdobju razlike med donosnostjo skladov, ki jih upravljajo slovenske družbe za 
upravljanje, ki vlagajo v ameriško, evropsko in azijsko tržišče. To smo izvedli na način, da smo 
za vsak sklad znotraj skupin (Evropa, Azija in Severna Amerika) izračunali donosnost v 
obdobju desetih let, nato smo izračunali povprečno donosnost za vsako skupino ter povprečne 
donosnosti primerjali med skupinami z uporabo neparametričnega Kruskal-Wallis testa. 

Pri potrjevanju druge hipoteze smo uporabili korelacijsko analizo (neparametrični Spearmanov 
korelacijski koeficient), s katero smo proučevali povezanost med donosnostjo in tveganjem 
skladov, ki smo jih vključili v vzorec raziskave. To smo storili na način, da smo vsakemu skladu 
znotraj treh skupin pripisali rang na lestvici od 1 do 7 po sintetičnemu kazalniku tveganja in 
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donosa, pri čemer 1 pomeni da je sklad najmanj tvegan, 7 pa da je najbolj tvegan. Na podlagi 
rangov za vsako skupino smo izračunali povprečje tveganosti in donosnosti v preučevanem 
obdobju za vsako skupino skladov ter izračunali korelacijo med donosnostjo in tveganjem 
skladov.  

 Omejitve pri obravnavanju problema 

V magistrski nalogi se omejujemo na sklade, ki se tržijo v Sloveniji najmanj pet let (v obdobju 
od leta 2010 do leta 2019). Pri raziskavi se omejujemo na izbrane sklade, ki jih upravljavci 
tržijo v Sloveniji, ki so si med seboj podobni glede strukture naložb ter časa delovanja. Zaradi 
navedenih omejitev je sklepanje na vse sklade, ki investirajo v preučevane trge, omejeno. Kljub 
temu predpostavljamo, da so naše ugotovitve za zainteresirane deležnike zanimive. 

Analiza donosnosti skladov velja za obdobje preteklih preučevanih let in seveda ni jamstvo za 
doseganje podobnih ali enakih donosnost v prihodnosti. 
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2 INVESTICIJSKI SKLADI 

Vlagatelji se lahko odločajo za različne načine vlaganja svojega premoženja in eden izmed teh 
načinov je tudi vlaganje denarja v delnice investicijskih družb. Tisti skladi, ki jih imetnik lahko 
odkupi po neto vrednosti sredstev, so splošno znani kot vzajemni skladi (ang. Open-end Funds). 
Večina teh aktivno prodaja dodatne delnice prek prodajalcev. Tiste sklade, ki imajo 
neizkoriščene delnice, avtor Graham (2003) imenuje zaprti skladi; število njihovih delnic ostaja 
razmeroma konstantno.  

Čeprav je široka izbira ponudb investicijskih skladov dala velik zagon za rast panoge v zadnjih 
dvajsetih letih, Bogle (2015) meni, da so štiri uspešna načela vlaganja vzajemnih skladov jedro 
uspeha panoge. Ta načela so: 
- široka diverzifikacija,  
- strokovno upravljanje,  
- likvidnost,  
- udobje.  

Danes ostajajo enako veljavne kot takrat, ko je bil uveden prvi investicijski sklad.   

Investicijski skladi po besedah EU – Komisije evropskih skupnosti (2006) omogočajo 
vlagateljem, da dostopajo do raznolikih možnosti vlaganja premoženja, ki je strokovno vodeno, 
pogoji za vstop in način takšnega vodenja pa so ugodni. 

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3, Uradni list RS, št. 31/15, 
81/15, 77/16, 77/18) opredeljuje investicijske sklade kot kolektivne naložbene podjeme, ki so 
ustanovljeni z namenom javnega zbiranja premoženja vlagateljev, ki ga v korist imetnikov enot 
premoženja sklada in z vnaprej določeno naložbeno politiko vlagajo v različne vrste naložb.  

Najbolj razširjena delitev investicijskih skladov po mnenju Agencije za trg vrednostnih papirjev 
(2021) je delitev skladov glede na njihovo naložbeno politiko, torej na vrsto vrednostnih 
papirjev, ki jih ima sklad v svojem finančnem premoženju. Ta delitev je naslednja: 
- delniški skladi, 
- obvezniški skladi, 
- mešani skladi, 
- skladi denarnega trga. 

Nadaljnje lahko investicijske sklade delimo na odprte ali zaprte investicijske sklade. Pod odprte 
investicijske sklade uvrščamo vzajemne in alternativne sklade, pod zaprte pa investicijske 
družbe. Razlika med njimi je, da odprti investicijski skladi pri njihovem oblikovanju nimajo 
vnaprej določenega števila delnic oziroma nimajo vnaprej določene velikosti premoženja, 
ponujajo nove enote premoženja vlagateljem in so pripravljeni odkupiti delnice oziroma enote 
premoženja od vlagateljev po njihovi tekoči tržni ceni. Zaprti investicijski skladi imajo ob 
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njihovi ustanovitvi določeno število delnic, njihova cena pa se oblikuje na podlagi tržne 
ponudbe in povpraševanja. Vlagatelji v zaprte investicijske sklade lahko njihove delnice 
prodajo samo drugemu zainteresiranemu vlagatelju, ne morejo pa delnic prodati 
investicijskemu skladu (Agencija za trg vrednostnih papirjev 2021).  

Upravljalci investicijskih skladov običajno vlagajo v različne vrednostne papirje in si s tem 
prizadevajo za diverzifikacijo portfelja. Investment Company Institute (2006) pravi, da ostajajo 
tudi posebni ali sektorski skladi, ki vlagajo predvsem v specializiran segment trgov vrednostnih 
papirjev. Raznolik portfelj pomaga zmanjšati tveganje tako, da izgube nekaterih vrednostnih 
papirjev nadomesti z dobički v drugih. Povprečnemu vlagatelju bi bilo (predvsem s finančnega 
vidika) težko zgraditi tako raznolik portfelj, kot ga ima vzajemni sklad. Vzajemni skladi 
zagotavljajo ekonomičen način tudi za manjše vlagatelje, ki tako pridobijo enako profesionalno 
upravljanje denarja in diverzifikacijo naložb, kot je na voljo velikim institucijam in bogatim 
vlagateljem. 

Dejstvo, da se vse več vlagateljev osredotoča na investicijske sklade, je po besedah Baranove 
idr. (2017) podprto tudi s tem, kako so se v zadnjih letih, ko se je zagotavljanje tržnih finančnih 
sredstev povečalo, povečali tudi odprti investicijski skladi. Iz slike 1 je razvidno, da se je delež 
dolžniških vrednostnih papirjev, ki so jih izdale nefinančne družbe evroobmočja v lasti odprtih 
skladov evroobmočja, od leta 2009 povečal s približno 15 odstotkov na več kot 25 odstotkov 
do leta 2016.  

V tem okviru so po mnenju Baranove idr. (2017) številni organi izrazili zaskrbljenost nad tem, 
da bi lahko obsežni odkupi iz odprtih investicijskih skladov privedli do prodaje sredstev 
(povpraševanje skladov po likvidnosti trga), ki pa je večja od zmožnosti trga, da jih absorbira 
(likvidnost trga, ki jo trgovci in drugi vlagatelji lahko ali želijo zagotoviti). 
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Slika 1: Skupna vrednost in delež sredstev vlagateljev evroobmočja, vloženih v odprte 
tipe vzajemnih skladov med leti 2009 in 2016 

Vir: Baranova idr. 2017. 

2.1 Zgodovina investicijskih skladov v svetu in v Sloveniji 

Trg investicijskih skladov je času njihovega delovanja, kot pravi Mosselaar (2018), prerasel v 
obsežno industrijo, ki je danes taka, kot je, predvsem zaradi sprememb v poslovanju, zlasti od 
šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Vzpon meril uspešnosti, merilne tehnike in digitalna 
revolucija, če omenimo le nekaj novosti, so imeli velik vpliv na investicijske sklade. Slednji se 
vedno bolj osredotočajo na kratkoročno relativno donosnost, saj je kariera upravljavcev skladov 
postala vedno bolj odvisna od doseganja kratkoročnih rezultatov. Relativno tveganje je 
nadomestilo absolutno tveganje kot glavno merilo in promet sredstev se je dramatično povečal. 
Prvi moderni odprti skladi so imeli drugačne naložbene cilje kot večina skladov danes. 
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Upravitelji skladov v prvi polovici 20. stoletja so iskali stabilne donose, visoke dohodke in 
dolgoročne naložbe. 

2.1.1 Zgodovina investicijskih skladov v svetu 

Omemba prvega investicijskega sklada po mnenju Andersona (2021) sega že v leto 1774, ko je 
nizozemski trgovec Adriaan Van Ketwich ustanovil sklad pod imenom »Eendragt Maakt 
Magt«, kar bi v prevodu pomenilo »Enotnost ustvarja moč«. 

Večina opazovalcev je po besedah Gremilliona (2005) sledi predhodnikov današnjih 
naložbenih podjetij za različne vrste združenih naložb zaznala v 19. stoletju, večinoma v 
Evropi. V Londonu je bil leta 1868 ustanovljen Tuji in Kolonialni vladni sklad in je bil verjetno 
prvi, ki je zbiral denar od manjših vlagateljev, zlasti za doseganje ekonomije obsega. Proti 
koncu devetnajstega stoletja so britanski zakoni zagotavljali ugodno okolje za združene 
investicijske sklade, tako je do leta 1875 mogoče zaslediti osemnajst skladov, podobnih Tujemu 
in Kolonialnemu, ki so bili ustanovljeni s skupnim vplačanim kapitalom nad 6,5 milijona 
funtov. Ustanovljenih je bilo tudi nekaj skladov, zlasti Scottish American Investment Trust leta 
1873, ki so bili namenjeni predvsem naložbam v ZDA. 

Prva svetovna vojna je spremenila odnos med dolžnikom in upnikom, torej med Združenimi 
državami Amerike in Evropo, meni Gremillion (2005). Vojna je uničila večino evropske 
industrijske baze in ameriški industriji dala priložnost, da se dramatično razširi na nove trge. 
Tako je ameriško gospodarstvo vstopilo v obdobje močne rasti. Bikovski trend v dvajsetih letih 
je veliko Američanov pritegnil k vlaganju neposredno v delnice. Številne pa so pritegnile 
prednosti poklicnega upravljanja, diverzifikacije in ekonomije obsega, ki jih ponujajo 
investicijski skladi (Gremillion 2005).  

Prvi sodobni odprti investicijski sklad je bil ustanovljen leta 1924 v Bostonu, ki je po mnenju 
Mosselaarja (2018) mesto, ki je v tistem času postalo središče novonastale industrije vzajemnih 
skladov in je tako konkuriralo New Yorku, takratnemu središču investicijskih skladov 

Leta 1929 je bilo ustanovljenih 56 zaprtih investicijskih skladov. V času zloma borze se je 89 
zaprtih naložbenih skrbniških skladov odprlo za javno zbiranje premoženja, to premoženje pa 
je bilo ocenjeno na približno 3 milijarde dolarjev. Za primerjavo: v tistem času je bila skupna 
vrednost premoženja na newyorški borzi 87 milijard dolarjev. Zlom borze leta 1929 pa je 
spremenil vse. Veliko zaprtih investicijskih skladov se je posluževalo tveganih praks. Nekaj 
investicijskih	skladov ni bilo nič drugega kot ponzijeva shema. Mnogi, ki so takrat delovali 
zakonito, pa so počeli stvari, ki so danes nezakonite, kot so nerazkritje deležev v portfelju (tako 
da so bili lahko vrednostni papirji in zato tudi vrednost enote premoženja vrednoteni po ceni, 
ki so jo določili upravljalci sklada) ali izposojanje denarja za povečanje vrednosti sklada in 
povečanje vlagateljeve donosnosti. Zlom borze pa je prizadel tudi odprte investicijske sklade 
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in povzročil padec njihove vrednosti, po drugi strani pa so se pokazale tudi prednosti le-teh. 
Njihova politika odkupa sredstev sklada, ki je vezana na povpraševanje, jih je zaščitila pred 
težavami, ki so pestile zaprte investicijske sklade (Gremillion 2005). 

V desetletjih po zlomu borze leta 1929 so vzajemni skladi s sedežem v Bostonu začeli 
pridobivati na priljubljenosti in so tako postali bolj popularni in uspešni kot investicijski skladi 
s sedežem v New Yorku. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je premoženje vzajemnih skladov 
zraslo iz 140 do 450 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko se je premoženje zaprtih skladov 
zmanjšalo iz 2,6 milijarde na 784 milijonov ameriških dolarjev (Gremillion 2005). 

Po letu 1932 je gospodarstvo začelo okrevati po krizi in s tem so tudi vlagatelji ponovno začeli 
vlagati v investicijske sklade. Leta 1940, ko se je v Združenih državah Amerike začela sodobna 
industrija investicijskih skladov, Fink (2008) pravi, da so ti imeli sredstva le v višini 450 
milijonov USD. Od takrat so se pojavljale nenehne napovedi, da je industrija investicijskih 
skladov dozorela in da so leta njene rasti končana. Leta 1949, ko je premoženje skladov naraslo 
na nekaj manj kot 2 milijardi USD, so opazovalci ugotovili, da so investicijski skladi dosegli 
vrh njihove rasti. Leta 1973, ko so sredstva skladov narasla na 47 milijard dolarjev, je Donald 
Pitti, predsednik Weisenberger Services, izjavil, da bo industrija skladov, kot so jo poznali 
takrat (leta 1973), verjetno izginila. Leta 1977, ko so sredstva skladov znašala 50 milijard 
dolarjev, je profesor Martin Marshall iz Harvardske poslovne šole izjavil, da je industrija 
vzajemnih skladov doživela svoj vrhunec. Leta 1987, ko so sredstva skladov narasla na 4 
bilijone dolarjev, je harvardski profesor poslovne šole Michael Porter napovedal, da naj bi v 
letih med 1993 in 1994 industrija investicijskih skladov dosegla svoj vrhunec, ampak je njen 
propad neizogiben. Leta 2000, ko je več kot 83 milijonov Američanov razpolagalo s sredstvi 
investicijskih skladov v višini 6 bilijonov dolarjev, je Forrester Research, družba za svetovanje 
in raziskave, napovedovala prihajajoči propad investicijskih skladov, medijsko podjetje Red 
Herring pa je celo razglasilo smrt vzajemnih skladov.  

Leta 2020 so bili vzajemni skladi, poleg zaprtih investicijskih skladov in indeksnih 
investicijskih skladov, po podatkih Investment Company Institute (2020) najpogostejša vrsta 
skladov v lasti ameriških gospodinjstev. Slika 2 prikazuje, da je bilo leta 2020 vzajemnih 
skladov v lasti 58,7 milijona ameriških gospodinjstev ali 45,7 odstotka, medtem ko je bilo leta 
1980 v lasti le 5,7 odstotka vzajemnih skladov v primerjavi z zaprtimi investicijskimi skladi in 
indeksnimi investicijskimi skladi. 
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Slika 2: Odstotek vzajemnih skladov v lasti ameriških gospodinjstev 

Vir: Investment Company Institute 2020. 

S preglednico 1 želimo prikazati nekaj izračunanih rezultatov za deset največjih ameriških 
delniških skladov za obdobje 1961–1970, vendar je v izračun izbran le največji sklad iz vsake 
upravljalne družbe. Preglednica 1 povzema skupno donosnost vsakega od teh skladov za leta 
1961–1965, 1966–1970 in za posamezna leta 1969 in 1970. 
 

Preglednica 1: Rezultati desetih največjih ameriških delniških skladov med leti 1961 in 
1970 

 

5 let 
(1961-
1965) 

5 let 
(1966-
1970) 

10 let 
(1961-
1970) 1969 1970 

Neto 
premoženje 

skladov 
December 1970 

(v mio USD) 

Affiliated Fund 71 % +19,7 % 105,3 % -14,3 % +2,2 % 1.600 

Dreyfus 97 % +18,7 % 135,4 % -11,9 % -6,4 % 2.232 

Fidelity Fund 79 % +31,8 % 137,1 % -7,4 % +2,2 % 819 

Fundamental Inv. 79 % +1,0 % 81,3 % -12,7 % -5,8 % 1.054 

Invest. Co. Of Am. 82 % +37,9 % 152,2 % -10,6 % +2,3 % 1.168 

Investors Stock Fund 54 % +5,6 % 63,5 % -80,0 % -7,2 % 2.227 
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5 let 
(1961-
1965) 

5 let 
(1966-
1970) 

10 let 
(1961-
1970) 1969 1970 

Neto 
premoženje 

skladov 
December 1970 

(v mio USD) 

Mass. Inv. Trust 18 % +16,2 % 44,2 % -4,0 % +0,6 % 1.956 

National Investors 61 % +31,7 % 112,2 % +4,0 % -9,1 % 747 

Putnam Growth 62 % +22,3 % 104,0 % -13,3 % -3,8 % 684 

United Accum. 74 % -2,0 % 72,7 % -10,3 % -2,9 % 1.141 

Povprečje 72 % 18,3 % 105,8 % -8,9 % -2,2 % 13.628 (skupaj) 

S&P indeks 77 % + 16,1 % 104,7 % -8,3 % +3,5 %  

DJIA 78 % + 2,9 % 83,0 % -11,6 % +8,7 %  

Vir: Graham 2003. 

Iz preglednice 1 lahko ugotovimo, da se skupni rezultati teh desetih skladov za obdobje 1961–
1970 niso bistveno razlikovali od rezultatov Standard-Poor’s composite index 500 delnic (ali 
povprečja industrijskih delnic S&P), vsekakor pa so bile donosnosti višje kot pri DJIA (ang. 
Dow Jones Industrial Average). Skupna uspešnost skladov se je glede na indeks S&P v zadnjih 
petih letih (1966 do 1970) nekoliko izboljšala v primerjavi s prejšnjimi petimi (1961 do 1965). 
Dobiček skladov je bil nekoliko nižji od dobička S&P v letih 1961–1965 in nekoliko višji od 
dobička S&P v letih 1966–1970. Ugotovimo lahko tudi, da obstaja velika razlika med rezultati 
posameznih skladov. 

2.1.2 Zgodovina investicijskih skladov v Sloveniji  

Začetki ustanovitve prvega slovenskega vzajemnega sklada segajo v leto 1992, kot opisujejo 
Generali Investments (2017), ko sta Tomaž Butina in Matjaž Gantar 1. januarja ustanovila sklad 
KD Galileo. Idejo za ustanovitev takšne oblike varčevanja je Tomaž Butina dobil na podlagi 
želj in potreb oseb, ki so takrat vlagale na Ljubljanski borzi. 

Kmalu za tem so mu sledili tudi drugi, pravi Raspet (2014). Investicijski skladi so v Sloveniji 
sloneli na procesih privatizacije, svojo zakonsko definicijo so dobili kot subjekt privatizacije, 
ki ga je definiral Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 
31/93, 32/94, 1/96 in 30/98) v letu 1992. Leta 1994 je bil sprejet nov zakon – Zakon o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki pa je vseboval natančna pravila in 
zastavljene pogoje delovanja investicijskih skladov. Njegov takratni namen je bil spodbuditev 
kapitalskega trga. Leta 1995 se je spremenila  zakonodaja, ki je pogojevala, da vsi slovenski 
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vzajemni skladi preidejo v upravljanje družbam za upravljanje in ne več borznih hišam. Do 
takrat je bilo v Sloveniji delujočih 13 vzajemnih skladov. 

 

Slika 3: KD Galileo – Povprečna letna donosnost od ustanovitve 

Vir: Generali Investments 2017. 

Slika 3 prikazuje povprečno letno donosnost prvega ustanovljenega vzajemnega sklada v 
Sloveniji KD Galileo. Ob ustanovitvi leta 1992 je vrednost enote premoženja sklada znašala 
0,53 evra. 12. oktobra 2007 je vrednost enote premoženja sklada KD Galileo dosegla svoj 
vrhunec, in sicer 17,92 evra. 30. novembra 2016 je vrednost enote premoženja sklada znašala 
12,86 evra. Po izračunih Generali Investments (2017) je povprečna letna donosnost KD Galileo 
od njegove ustanovitve pa do konca leta 2016 znašala 12,86 odstotka.  

Od leta 2010 pa do leta 2015, kot pravijo Generali Investments (2017), so se sredstva 
vlagateljev v slovenske vzajemne sklade povečala za 400 milijonov evrov, v tem obdobju pa 
so se tudi sredstva varčevalcev, ki so njihovo premoženje imeli na bankah, povečala za 2,1 
milijarde evrov. 

2.2 Osnovni pojmi 

V poglavju Osnovni pojmi natančneje predstavimo pojme, ki so povezani z investicijskimi 
skladi, in sicer družba za upravljanje, skrbnik, prospekt odprtega investicijskega sklada in 
vrednost enote premoženja. 
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2.2.1 Družba za upravljanje 

Družba za upravljanje, kot jo opredeljuje ZISDU-3, je lahko ustanovljena kot delniška družba, 
evropska delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo. Družba za upravljanje 
investicijskih skladov mora imeti tudi nadzorni svet. 

V 99. členu ZISDU-3 opredeljuje tudi storitve, ki jih ponuja družba za upravljanje in te obsegajo 
upravljanje premoženja investicijskega sklada in administrativne storitve, ki so povezane s 
poslovanjem, na primer vodenje poslovnih knjig, pravne storitve, skrb za odnose z vlagatelji, 
vrednotenje sredstev in obveznosti, vodenje evidence imetnikov enot, delitev dobička, 
shranjevanje dokumentacije in trženje enot investicijskega sklada. Hkrati pa mora družba za 
upravljanje investicijskih skladov upravljati s tveganji. 

Edina dejavnost družbe za upravljanje (DZU) je po besedah Vzajemcev Skupine (2021) 
ustanovitev in vodenje skladov. DZU ima lahko v upravljanju enega ali več vzajemnih 
investicijskih skladov, upravljati pa jih mora v skladu s pravili upravljanja, v katerih je določena 
investicijska politika, višina provizij in druge pomembne zadeve za upravljanje skladov. 

2.2.2 Skrbnik 

Za dodatno zaščito vlagateljev v investicijske sklade mora vsak sklad, ki je v upravljanju pri 
DZU, imeti tudi banko skrbnico. Banke skrbnice ponujajo celovite storitve skrbništva, njihov 
namen pa je pomoč družbi za upravljanje pri izpolnjevanju zakonskih zahtev upravljanja sklada 
(State Street 2021). 

164. člen ZISDU-3 narekuje, da mora biti premoženje investicijskega sklada zaupano v hrambo 
skrbniku, ki je za vsak investicijski sklad lahko le eden. Skrbniške storitve obsegajo hrambo 
sredstev investicijskega sklada, spremljanje denarnih tokov, zagotavljanje, da se vrednost 
sredstev na enoto premoženja (VEP) investicijskega sklada izračunava skladno z zakonom in 
predpisi ter zagotavljanje, da se vsa plačila izvedejo v običajnih poslovnih rokih. Skrbniške 
storitve lahko opravlja banka, ob pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje 
skrbniških storitev ali banka države članice s pridobljenim dovoljenjem pristojnega organa, ki 
ima podružnico v Republiki Sloveniji. 

2.2.3 Prospekt odprtega investicijskega sklada 

Vsak sklad odprtega tipa v Republiki Sloveniji mora imeti prospekt, njegovo vsebino pa 
natančneje opredeljuje 196. člen ZISDU-3. Prospekt mora vsebovati bistvene podatke o 
finančnem in pravnem položaju sklada, o vrstah naložb in načinih upravljanja sredstev, 
tveganjih, stroških ter drugih podatkih, na podlagi katerih se lahko vlagatelji odločijo o 
ustreznosti naložbe. Vsak odprti investicijski sklad mora delovati skladno s prospektom. 
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Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 
33/12, 100/15) natančno opredeljuje strukturo in vsebino prospekta investicijskega sklada. Ta 
mora vsebovati podatke in dejstva o investicijskem skladu in družbi za upravljanje sklada. 

2.2.4 Vrednost enote premoženja (VEP) 

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je po 244. členu ZISDU-3 enaka čisti vrednosti 
sredstev vzajemnega sklada, deljeni s številom enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku. 
VEP vzajemnega sklada se izračunava glede na stanje na zadnji delovni dan obračunskega 
obdobja, izračunan mora biti vsak delovni dan, potrditi pa ga mora tudi skrbniška banka. 

Bolj natančen izračun vrednosti enote premoženja določa Sklep o izračunu čiste vrednosti 
sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 11/16), ki določa, 
da mora DZU izračunavati VEP na obračunski dan, najkasneje naslednji delovni dan po 
obračunskem dnevu do presečne ure (do katere prispejo vplačila investicijskih kuponov na 
poseben denarni račun vzajemnega sklada, ki se nato preračuna v število enot premoženja). Na 
ta način družba za upravljanje zagotovi, da vsi vlagatelji, ki vlagajo v vzajemni sklad in 
vzajemni sklad, ki izplačuje enote premoženja, to počnejo po neznani ceni.  

VEP vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan (t) se po Sklepu o izračunu čiste vrednosti 
sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada izračuna na naslednji način, in sicer 
na štiri decimalna mesta natančno: 

𝑉𝐸𝑃(4) =
𝑆(4) − 𝑂(4)
𝐸(4:;)

 

Kjer je: 
- t-1: predhodni obračunski dan, 
- t: obračunski dan, 
- S: sredstva vzajemnega sklada, 
- O: obveznosti vzajemnega sklada, 
- E: število enot v obtoku vzajemnega sklada. 

2.3 Vrste investicijskih skladov 

Investicijske sklade Sklep o tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12, 
31/15, 100/15) deli glede na vrsto naložb, v katere investicijski skladi nalagajo sredstva, in sicer 
na naslednje kategorije: 
- delniški skladi, 
- obvezniški skladi, 
- mešani skladi, 
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- skladi denarnega trga, 
- skladi strategij absolutne donosnosti in 
- preostali skladi. 

Investicijske sklade Žnidaršič-Kranjc (1999) deli na odprte investicijske sklade (ang. Open-end 
Investment Company/Fund) ter na zaprte investicijske sklade (ang. Closed-end Investment 
Company/Fund). Odprti investicijski skladi niso omejeni z vplačanim kapitalom, kar pomeni, 
da se lahko z novimi vplačili investitorjev širijo, poleg tega imajo investitorji možnost, da 
kadarkoli zapustijo sklad, ob tem se jim poplača čisto vrednost sredstev premoženja, ki so ga 
vložili po vrednosti enote premoženja na dan izstopa iz sklada. Ko investitor zapusti sklad, se 
velikost le-tega zmanjša. Pri zaprtih investicijskih skladih je velikost sklada določena ob 
njegovi ustanovitvi in je fiksna. Lastniki zaprtih investicijskih skladov lahko prodajo delnice 
sklada in jih s tem unovčijo na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev.  

2.3.1 Vzajemni skladi 

Z nakupom korporacijskih delnic in obveznic po mnenju Boglea (2010) vlagatelji svoje upanje 
polagajo na dolgoročni uspeh gospodarstva in državnih finančnih trgov, da bodo svoj uspeh 
nadaljevali tudi v prihodnosti. Z vlaganjem v vzajemne sklade pa vlagatelji prepustijo, da bodo 
profesionalni upravitelji sklada budni skrbniki premoženja, ki so jim ga zaupali. 

Vzajemni sklad, kot ga opredeljuje ZISDU-3, je premoženje, ki se ločuje od premoženja DZU, 
ki ima sklad v upravljanju in od drugega premoženja v upravljanju DZU. Z vplačilom v 
vzajemni sklad vlagatelj postane imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (2021) govori o vzajemnih skladih kot o premoženju, ki 
je v lasti vlagateljev. Torej ni niti pravna niti fizična oseba. Zbrana sredstva sklada profesionalni 
upravljalci vlagajo v skladu z naložbeno politiko v različne vrste finančnih naložb. 

Izraz "vzajemni sklad se po besedah Baker, Filbeck in Kiymaz (2016) na splošno nanaša na 
odprti tip investicijskih skladov. Odprta investicijska družba je pravno ime vzajemnega sklada, 
kar pomeni, da je taka družba pripravljena odkupiti enote sklada od vlagateljev ob koncu 
vsakega delovnega dne na podlagi vrednosti enote premoženja (VEP). VEP je vrednost enote 
premoženja vzajemnega sklada izračunana tako, da se od trenutne tržne vrednosti njegovih 
sredstev odštejejo obveznosti sklada in deli s številom enot v obtoku. Odprti skladi običajno 
prodajajo enote vzajemnega sklada javnosti vsak dan po VEP, vendar brez zakonske omejitve 
števila enot, ki jih sklad lahko izda. Odprti skladi so najpogostejša vrsta investicijskih skladov. 

Vzajemni skladi ne zagotavljajo le diverzifikacije znotraj portfelja, temveč po mnenju Bolgea 
(2015) tudi diverzifikacijo med portfelji, saj lahko vlagatelj svoje premoženje hkrati razprši 
med delniške vzajemne sklade, mešane, denarne ali obvezniške vzajemne sklade. 
Diverzifikacija močno zmanjša in lahko celo odpravi določena tveganja, ki izhajajo iz lastništva 
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le nekaj posameznih delnic in obveznic, dejstvo pa je, da tudi širok portfelj vzajemnih skladov 
ne more odpraviti tržnega tveganja nestanovitnosti cen.  

2.3.2 Alternativni skladi 

V 374. členu ZISDU-3 ureja alternativne vzajemne sklade, ki jih opredeljuje kot premoženje, 
ločeno od premoženja DZU, ki sklad upravlja in od drugega premoženja, ki je v upravljanju 
DZU. Vlagatelji, ki vplačajo v alternativni vzajemni sklad, postanejo imetniki investicijskega 
kupona alternativnega vzajemnega sklada. Ime sklada mora vsebovati navedbo, da gre za 
alternativni vzajemni sklad. 

2.3.3 Investicijske družbe 

Pri investicijski družbi, kot jo opredeljuje Agencija za trg vrednostnih papirjev (2021), gre za 
zaprt investicijski sklad, ki je urejen kot delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji. 
Osnovni kapital je razdeljen na prosto prenosljive delnice, s katerimi je mogoče trgovati na 
organiziranem trgu. Tečaj delnic investicijske družbe se oblikuje na podlagi povpraševanja in 
ponudbe. Vsaka investicijska družba pa mora imeti navedeno tudi naložbeno politiko, v kateri 
so določeni finančni instrumenti, ki smejo oblikovati portfelj sklada.  
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3 DONOSNOST IN TVEGANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV 

Graham (2009) trdi, da so se v preteklosti skladi izkazali kot pozitivna naložba. Vzpodbujali so 
dobre lastnosti varčevanja in vlaganja premoženja. Ker jih vodijo profesionalni upravljalci, so 
mnoge vlagatelje obvarovali pred težkimi napakami na borzi ter jim ponujali donosnost, ki so 
se lahko primerjali s splošno rastjo borze. Povprečna oseba, ki odpre trgovalni račun, z 
namenom ustanovitve konzervativnega delniškega portfelja, se obkroži z vplivi, ki gredo v 
smeri špekulacij. Ta skušnjava je pri vlagateljih v vzajemne sklade precej manjša. 

3.1 Donosnost  

Splošna opredelitev donosnosti je po mnenju Stronga (2009) vlagateljeva korist v povezavi z 
naložbo. Vlagatelji vlagajo svoje premoženje v različne finančne naložbe z namenom doseganja 
donosnosti in posledično dobička. 

Pri merjenju uspešnosti portfelja ali pri zbiranju naložbenih sredstev gre po besedah Bacona 
(2008) za povečanje ali zmanjšanje vrednosti teh sredstev v določenem časovnem obdobju. To 
spremembo vrednosti sredstev lahko izrazimo kot stopnjo donosnosti. Razmerje premoženja 
opisuje razmerje med končno vrednostjo portfelja in med njegovo začetno vrednostjo. 
Matematično to izkažemo kot: 

𝑟 =
𝑉=
𝑉>

 

kjer je:  
- 𝑉=  = končna vrednost portfelja, 
- 𝑉> = začetna vrednost portfelja. 

Slika 4 prikazuje gibanje glavnih kategorij finančnih sredstev (delnice, obveznice, zakladne 
menice, zlato ter tudi gibanje ameriškega dolarja) med leti 1802 in 2008, če bi leta 1802 vložili 
v vsako od kategorij 10.000,00 ameriških dolarjev. Iz slike 4 je razvidno, da so delnice 
zagotovile najvišjo stopnjo donosnosti med glavnimi kategorijami finančnih sredstev: delnice, 
obveznice, zakladne menice ZDA in zlato. Bogle (2010) pravi, da bi z začetno naložbo v 
delnice, obveznice, zakladne menice in zlato, vsako v vrednosti 10.000 USD, z delnicami od 
leta 1802 dalje, z vsemi naložbami vseh dividend (in brez upoštevanja davkov), imeli vlagatelji 
leta 2008 delnice v vrednosti 5,6 milijarde USD v realnih dolarjih (po prilagoditvi za inflacijo). 
Ista začetna naložba v dolgoročne ameriške državne obveznice bi prinesla nekaj več kot 8 
milijonov dolarjev. Delnice so rasle 7-odstotno letno, obveznice pa po stopnji 3,5 odstotka 
letno.  
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Slika 4: Realni donos začetne naložbe 10.000 USD od leta 1802 do 2008 

Vir: Bogle 2010. 

Kar se tiče donosnosti naložbe so po mnenju Bernstein (2000) zakladne menice najvarnejša 
naložba na svetu, saj pri njih skoraj ni možnosti neizplačila. Vendar pa je cena za to varnost 
tudi velika; povprečna letna donosnost je le 3,77 %, kar je komaj nad stopnjo inflacije 3,08 % 
v obdobju med leti 1926 do leta 1998. 

Potem so tu še dolgoročne obveznice, pri katerih je po besedah Bernstein (2000), obrestno 
tveganje veliko slabše kot pri zakladnih menicah, saj so v obdobju med leti 1926 in 1998 
ustvarile povprečne letne negativne donosnosti nad 5 %. 

Na sliki 4 prikazujemo tudi donos portfelja delnic sestavljen iz različnih skupin delnic velikih 
podjetij za zadnjih 73 let (od leta 1926 do leta 1998). Donosnost delnic sredstev je znatna: 
dejanska realna donosnost je v obdobju od leta 1926 do leta 1998 znašala povprečno več kot 8 
% letno. Vendar pa se moramo zavedati, da moramo pri večjih donosih sprejemati tudi višja 
tveganja. V slabem letu lahko investitor po podatkih Bernsteina (2000) po najslabšem scenariju 
izgubi tudi več kot 40 odstotkov, v štirih koledarskih letih (na primer v letih 1929 do 1932) pa 
inflacijsko prilagojeno celo dve tretjini vrednosti naložbenega portfelja.  

3.2 Tveganje  

Upravljanje s finančnimi tveganji je po mnenju Joriona (2010) postopek, s katerim se finančna 
tveganja prepoznajo, ocenijo, izmerijo in obvladujejo z namenom ustvarjanja ekonomske 
vrednosti. Nekatera tveganja je mogoče dobro izmeriti. Pri teh je tveganje mogoče količinsko 
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opredeliti s statističnimi orodji za ustvarjanje verjetnostne porazdelitve dobička in izgube. 
Druga tveganja niso primerna za formalno merjenje, vendar so kljub temu pomembna. Naloga 
upravljavca tveganj je oceniti finančna tveganja z uporabo kvantitativnih orodij in presoje. 

Sektor investicijskih skladov je po besedah Gourdel, Maqui in Sydow (2019) postal večji, bolj 
tvegan in medsebojno povezan. Razumevanje vpliva makro finančnih šokov na imetje sredstev 
in likvidacije sklada je zato z vidika finančne stabilnosti prvovrstnega pomena, saj se ti lahko 
na koncu spremenijo v skupne zunanje učinke na finančne trge širše. 

Tveganje je opredeljeno kot negotovost pričakovanih rezultatov. Bacon (2008) deli tveganje na 
štiri kategorije, in sicer: 
- tveganje skladnosti, 
- operativno tveganje, 
- kreditno tveganje in 
- naložbeno tveganje. 

Tveganje skladnosti je tveganje kršitve predpisov. Operativno tveganje se lahko pojavi pri 
samem poslovanju družbe in vključuje tveganja, ki niso opredeljena drugje. Sem se uvrščajo 
tveganje za človeške napake, prevare, okvare sistema, slab nadzor, neuspeh upravljanja in 
neuspešno trgovanje. Tovrstna tveganja so pogostejša, a tudi lažje obvladljiva. Kljub temu je 
pomembno nenehno spremljanje napak vseh vrst, tudi tistih, ki ne povzročijo finančne izgube. 
Kreditno tveganje se pojavi, kadar nasprotne stranke niso pripravljene ali ne morejo izpolniti 
svojih pogodbenih obveznosti. To lahko vključuje dobiček iz pogodbe o izvedenih finančnih 
instrumentih ali nerešene transakcije. Nazadnje je tu še naložbeno tveganje, ki je povezano s 
tveganjem, da dejanska donosnost ne bo enaka pričakovani donosnosti (Gourdel, Maqui in 
Sydow 2019). 

3.3 Povezava med donosnostjo in tveganjem 

Donosnost je po mnenju Bacona (2008) skupaj z analizo tveganja ključno orodje, ki omogoča 
analitiku razumeti vire donosa v portfelju in to razumevanje sporočiti portfeljskim 
upravljalcem, višjemu vodstvu in navsezadnje tudi strankam. 

Povezavo med tveganjem in pričakovano donosnostjo Strong (2009) opisuje premosorazmerno. 
Iz slike 5 je razvidno, da se ob merjenju povezave med tveganjem in donosnostjo srečujemo s 
pričakovano donosnostjo, ki predstavlja tehtano povprečje vseh donosnosti. Napačno je 
sklepati, da bodo bolj tvegane naložbe dosegale višjo donosnost, saj če bi bolj tvegane naložbe 
vedno dosegale višjo donosnost, ne bi bile tvegane. 
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Slika 5: Neposredna povezava med tveganjem in pričakovano donosnostjo 

Vir: Strong 2008. 

Dejstvo je, da gresta tveganje in donosnost z roko v roki, zato je po mnenju Dhankarja (2019) 
model določanja cen osnovnih sredstev (ang. Capital Asset Pricing Model – CAPM) najbolj 
raziskana in tudi kritično preučena tehnika na področju financ, ki skuša opredeliti razmerje med 
donosnostjo in tveganjem. Model CAPM, ki so ga razvili Sharpe, Linter in Mossin, je 
uravnoteženi model, ki pojasnjuje, zakaj imajo različni vrednostni papirji različne pričakovane 
donose. Zagotavlja metodologijo za količinsko opredelitev tveganja in njegovo pretvorbo v 
ocene pričakovanega donosa na kapital. CAPM pojasnjuje, da vsaka naložba nosi dva ločena 
tveganja. Eno je tveganje prisotnosti na trgu, ki se imenuje sistematično tveganje ali beta, drugo 
pa je nesistematično tveganje, ki je značilno za podjetje in ga je mogoče diverzificirati z 
oblikovanjem portfeljev. Formula CAPM modela je naslednja: 
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𝐸𝑅@ = 𝑅A + 𝛽@(𝐸𝑅D − 𝑅A) 

Kjer je: 
- 𝐸𝑅@ = pričakovana donosnost naložbe, 
- 𝑅A = donosnost netvegane naložbe, 
- 𝛽@ = koeficient beta naložbe in 
- (𝐸𝑅D − 𝑅A) = tveganje trga. 

Tveganje in donosnost sta po besedah Bernsteina (2000) neločljivo povezana. Vlagatelj ne more 
pričakovati visokih donosov brez sprejemanja visokega tveganja in varnosti brez ustrezno nizke 
donosnosti. Na podlagi preteklih donosov se je izkazalo, da dlje kot je tvegano sredstvo v lasti 
vlagatelja, manjša je možnost slabega rezultata. Tveganje sredstva ali portfelja je mogoče tudi 
izmeriti. Najlažji način za to je izračun standardnega odklona donosov za več časovnih obdobij. 

Po mnenju Bernsteina (2000) bodo morali investitorji, ki ne poznajo zgodovine naložb, ponoviti 
njene napake. Preučiti je potrebno pretekle donose naložb in tveganja različnih razredov 
sredstev. Rezultati naložb v sredstva v dovolj dolgem obdobju (več kot 20 let) so dober vodnik 
za prihodnje donose in tveganja teh sredstev.  

3.4 Donosnost investicijskih skladov 

Vzajemni skladi po besedah NLB Skladi (2021) nudijo posredno varčevanje predvsem v 
delnice in obveznice in kot naložba zagotavljajo veliko prednosti vlagatelju. Delnice na dolgi 
rok omogočajo višjo pričakovano donosnost kot na primer bančne vloge. Obveznice pa sicer 
predstavljajo manj donosno naložbo kot delnice, a so vseeno precej donosne, zato je smiselno 
del premoženja porazdeliti tudi v to obliko naložb.  

Na primeru sklada Virtus KAR Small-Cap Growth predstavimo, kako s različni svetovni 
dogodki vplivali na njegovo donosnost v opazovanih obdobjih.  
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Slika 6: Donosnost sklada Virtus KAR Small-Cap Growth glede na dogodke v svetu 

Vir: Bloomberg Professional 2021. 
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Preglednica 2: Donosnost sklada Virtus KAR Small-Cap Growth glede na svetovne 
dogodke 

Svetovni dogodek Čas trajanja 
Donosnost 
PSGAX US 

Pok internetnega balona Marec 2000 Marec 2000  

11. september 2001 September 2001 Oktober 2001  

Medvedji trg v ZDA Oktober 2007 Februar 2009 -47,97 % 

Propad Bear Stearns banke Junij 2007 Avgust 2007 -3,18 % 

Ruska finančna kriza Avgust 2008 Oktober 2008 -25,18 % 

Bankrot finančnega podjetja Lehman September 2008 Oktober 2008 -28,71 % 

Okrevanje delniškega trga Marec 2009 Maj 2009 32,67 % 

Potres na Japonskem Marec 2011 Marec 2011 4,25 % 

Grška finančna kriza April 2010 Junij 2010 -9,78 % 

Padec cen nafte Maj 2010 Maj 2010 -6,16 % 

Libijska naftna kriza Februar 2011 Februar 2011 3,38 % 

Kriza zgornje meje dolga Julij 2011 Avgust 2011 -0,43 % 

Taper tantrum Junij 2013 Julij 2013 5,45 % 

Ukrajinska revolucija Januar 2014 Marec 2014 -4,45 % 

Upad CHF Januar 2015 Januar 2015 -2,61 % 

Grška finančna kriza Junij 2015 Julij 2015 0,38 % 

Razprodaja na ZDA delniških trgih Avgust 2015 Avgust 2015 -9,16 % 

Brexit Junij 2016 Junij 2016 1,65 % 

Predsedniške volitve v ZDA November 2016 November 2016 4,08 % 

Vir: Bloomberg Professional 2021. 

Na donosnost skladov vpliva več dejavnikov. Med drugim na donosnost skladov vplivajo tudi 
ekonomske in politične razmere v svetu. Na sliki 6 in preglednici 2 je prikazano, kako so 
različni dogodki vplivali na donosnost ameriškega delniškega sklada Virtus KAR Small-Cap 
Growth Fund Class A. 

Sklad si po besedah družbe Virtus (2021) prizadeva ustvariti privlačne dolgoročne donose 
prilagojene tveganju z vlaganjem v delnice malih, a hitro rastočih podjetij v ZDA s trajnimi 
konkurenčnimi prednostmi, odličnim upravljanjem, nižjim finančnim tveganjem in močnimi 
rastnimi potenciali. 
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Na sliki 6 in preglednici 2 lahko vidimo, da je med leti 2000 in 2018 največje izgube sklad 
Virtus KAR Small-Cap Growth utrpel v času medvedjega trga od oktobra 2007 do septembra 
2009. Medtem ko je najvišjo letno donosnost dosegel po krizi, ki je nastopila leta 2007, in sicer 
leta 2009, ko si je trg opomogel. 

Povprečna letna stopnja donosnosti 

Povprečna letna stopnja donosa se računa z uporabo CAGR metode (ang. Compound Annual 
Growth Rate). S CAGR metodo merimo letno stopnjo donosa sklada skozi čas njegovega 
delovanja. Pogosto se uporablja za merjenje in primerjavo preteklih donosov naložb ali za 
projiciranje njihovih pričakovanjih prihodnih donosov (Corporate Finance Institute 2021). 

Za izračun povprečne letne stopnje donosa po CAGR metodi po besedah Corporate Finance 
Institutea (2021) potrebujemo končno vrednost enote premoženja, začetno vrednost enote 
premoženja in število let med začetno in končno vrednostjo enote premoženja. Matematično to 
izkažemo kot: 

𝐶𝐴𝐺𝑅 = (
𝐸𝑉
𝐵𝑉)

;
I − 1 

Kjer je: 
- EV = končna vrednost, 
- BV = začetna vrednost in 
- n = število let med začetno in končno vrednostjo. 

3.5 Tveganja investicijskih skladov 

Tržno tveganje NLB Skladi (2021) opisuje kot tveganje vlagatelja, da tekom varčevanja doseže 
drugačno donosnost od pričakovane, v najslabšem primeru tudi negativno. 

Pri izračunu tveganja Markowitz (1952) ugotavlja, da je statistično gledano standardni odklon 
primerna absolutna mera tveganja. Standardni odklon se izračuna kot koren variance: 

𝜎 = LΣ(𝑅𝑃 − 𝑅𝑃
NNNN)O

𝑁  

Kjer je: 
- RP = donosnost vzajemnega sklada v opazovanem obdobju, 
- 𝑅𝑃NNNN= aritmetično povprečje donosnosti vzajemnega sklada in 
- 𝑁 = število donosnosti. 
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Standardni odklon je po mnenju Feibel (2003) merilo, kako široko so bili dejanski donosi 
razpršeni od povprečnega donosa. Pri izračunu standardnega odklona namesto da bi vzeli 
absolutno vrednost vsakega odklona, izračunamo kvadrat vsakega odklona. To ima enak učinek 
kot sprejemanje absolutne vrednosti, saj spremeni vsa odstopanja v pozitivna števila. 
Odstopanja na kvadrat se seštejejo in nato delijo s številom donosov, da dobimo varianco. 

Tveganje investicijskega sklada opredeljuje tudi Sklep o upravljanju tveganj investicijskega 
sklada (Uradni list RS, št. 33/12, 31/15, 11/16), ki v 5. členu vsebuje načrt upravljanja tveganj, 
ki določa, da DZU za vsak investicijski sklad, ki ga ima v upravljanju, izvaja postopke 
ugotavljanja tveganj, ki jim je investicijski sklad izpostavljen. Poleg tega mora imeti DU 
natančno opredeljene tehnike, orodja in ureditve, s pomočjo katerih meri tveganja 
investicijskega sklada in jih tudi obvladuje. Skupno izpostavljenost sklada DZU preračuna vsaj 
enkrat dnevno, in sicer kot delež izpostavljenosti investicijskega sklada in osnovan finančni 
vzvod zaradi sklenjenih poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Izpostavljenost in 
ustvarjen finančni vzvod skupaj ne smeta prekoračiti ČVS sklada ali kot tržno tveganje sredstev 
sklada. 

Skupna izpostavljenost investicijskega sklada se lahko po Sklepu o upravljanju tveganj 
investicijskega sklada izračuna na dva načina, in sicer: 
- Z metodo zavezujoče izpostavljenosti v zvezi z izvedenim finančnimi instrumenti ali 
- metodo VaR. 

Pri upravljanju investicijskega sklada je po besedah European Fund and Asset Management 
Association (2016) pomembno, da se obvladovanje tveganja obravnavava v dveh ločenih fazah 
življenjskega cikla investicijskega sklada, in sicer: 
- v fazi pred zagonom (razvoj izdelka) in 
- v fazi po uvedbi (tekoče upravljanje).  

V vsaki fazi morajo upravljalci sklada preučiti in izvesti ustrezen okvir za obvladovanje 
likvidnostnega tveganja (European Fund and Asset Management Association 2016). 

3.6 Povezava med donosnostjo in tveganjem investicijskih skladov 

Višjo donosnost na finančnih trgih po mnenju NLB Skladi (2021) lahko vlagatelji dosegajo le 
s prevzemanjem tržnega tveganja. Tržno tveganja namreč vlagateljem omogoča doseganje 
višjih donosnosti kot pri nekoliko nižje tveganih finančnih naložbah. Z vlaganjem v 
investicijske sklade vlagatelji sprejemajo različna tržna tveganja; na primer vlaganje v delniške 
sklade je nekoliko bolj tvegano od vlaganja v obvezniške sklade. Vlagatelji, ki vlagajo v sklade 
z naložbami v manj razvite, vendar visoko rastoče trge, sprejemajo višje tržno tveganje, kot 
vlagatelji, ki vlagajo premoženje v sklade z naložbami v visoko razvite kapitalske trge. 
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Sintetični kazalnik tveganja in nagrade 

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (2010) Sintetični kazalnik tveganja in nagrade 
opredeljuje kot oceno spremenljivosti sklada. Spremenljivost sklada je ocenjena na podlagi 
tedenske pretekle donosnosti sklada ali, če ni mogoče drugače, na podlagi mesečne donosnosti 
sklada. Donosnost, pomembna za izračun spremenljivosti, je zbrana iz vzorčnega obdobja, ki 
zajema zadnjih 5 let obdobja delovanja sklada, in se v primeru, da pride v tem obdobju do 
delitve dobička, izmeri ob upoštevanju ustreznih zaslužkov ali izplačil dividend. 
Spremenljivost sklada se letno izračunava z naslednjo enačbo (Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge 2010): 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 = 	𝜎A = \
𝑚

𝑇 − 1^(𝑟A,4 − �̅�A)O
a

4b;

 

pri čemer se donosnost sklada (𝑟A,4) meri v T obdobjih, ki se med seboj ne prekrivajo in trajajo 
1/m let. To pomeni m=52 in T=260 za tedensko donosnost in m=12 in T=60 za mesečno 
donosnost in kjer je �̅�A aritmetična sredina donosnosti sklada v obdobjih T (Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge 2010): 

�̅�A =
1
𝑇^𝑟A,4

a

4b;

 

Po izračunu spremenljivosti posameznega sklada za določeno obdobje dobljeni rezultat 
uvrstimo na rang od 1 do 7, ki nam pove stopnjo spremenljivosti sklada. V preglednici 3 so 
predstavljeni intervali ter njihov pripadajoči rang. To pomeni, da določenemu skladu lahko 
pripišemo rang 1, če je njegova izračunana spremenljivost manjša od 0,5 % in večja ali enaka 
0 % (Evropski organ za vrednostne papirje in trge 2010). Višji kot je rang, večje je tveganje in 
posledično višja mora biti pričakovana donosnost sklada. 
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Preglednica 3: Intervali spremenljivosti in rangi sintetičnega kazalnika tveganja in 
nagrade 

Rang Intervali spremenljivosti 

1 ≥ 0 % < 0,5 % 

2 ≥ 0,5 % < 2 % 

3 ≥ 2 % < 5 % 

4 ≥ 5 % < 10 % 

5 ≥ 10 % < 15 % 

6 ≥ 15 % < 25 % 

7 ≥ 25 %  

Vir: Evropski organ za vrednostne papirje in trge 2010. 

Družbe za upravljanje morajo redno izračunavati sintetični kazalnik tveganja in nagrade ter 
zagotavljati pravilno in dosledno izvajanje tega postopka (Evropski organ za vrednostne papirje 
in trge 2010).  

Podatke o sintetičnem kazalniku tveganja in nagrade smo za vsak posamezni sklad zbrali s 
spletne strani Vzajemci Skupina (2021), kjer so zbrani podatki o vzajemnih skladih na podlagi 
letnih poročil skladov.  

3.7 Merila uspešnosti vzajemnih skladov 

Upravljalci vzajemnih skladov dobijo povratne informacije o uspešnosti vzajemnih skladov in 
investiranja z vidika donosnosti in tveganja sklada s tem, da opravljajo primerjave z indeksi  in 
tudi portfelji drugih vzajemnih skladov (Sharpe, Gordon in Bailey 1999). V nadaljevanju so 
predstavljena tveganju prilagojena merila uspešnosti vzajemnih skladov. 

3.7.1 Sharpov koeficient 

S Sharpovim koeficientom merimo absolutno mero donosnosti (razlika med povprečno 
donosnostjo naložbe in povprečno donosnostjo netvegane naložbe) ob upoštevanju tveganja 
portfelja (ki se meri s standardnim odklonom donosnosti sredstev). Tako nam Sharpov 
koeficient pove, kakšna je nagrada investitorja ob prevzeti enoti tveganja (Feibel 2003). 

Sharpov koeficient se izračuna z naslednjo enačbo: 
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𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑜𝑣	𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
(𝑅𝑃NNNN − 𝑅𝐹NNNN)

𝜎i
 

Kjer je: 
- RP = povprečna donosnost naložbe, 
- RF = povprečna donosnost netvegane naložbe in 
- 𝜎i = standardni odklon donosnosti naložbe. 

3.7.2 Treynorjev koeficient 

Moderna teorija portfelja je, kot trdi Feibel (2003), vrednotena po modelu določanja cen 
dolgoročnih naložb (ang. Capital Asset Pricing Model), s pomočjo katerega se lahko določi 
pričakovana donosnost naložb. Vendar pa po CAPM metodi ni mogoče izločiti tržnega tveganja 
naložb. Treynorjev koeficient se po besedah Feibel (2003) lahko uporabi za razvrščanje 
zaželenosti določenega sredstva v kombinaciji z drugimi sredstvi, kjer bo del celotnega 
tveganja, ki je značilno za standardni odklon, razpršen. Izračuna se na enak način kot Sharpov 
koeficient, le da pri Treynorjevem koeficientu beta (občutljivost naložbe na gibanje trga 
vrednostnih papirjev) nadomesti standardni odklon v imenovalcu. Z zamenjavo standardnega 
odklona z beto nadomestimo merilo skupnega tveganja z merilom tržnega tveganja. 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑗𝑒𝑣	𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
(𝑅𝑃NNNN − 𝑅𝐹NNNN)
𝐵𝑒𝑡𝑎  

Kjer je: 
- RP = povprečna donosnost naložbe, 
- RF = povprečna donosnost netvegane naložbe in 
- Beta = koeficient beta naložbe. 

Višja kot je izračunana vrednost Treynorjevega koeficienta, pomeni, da je sklad učinkoviteje 
upravljan. 

3.7.3 Jensenovo pravilo 

Jensenovo pravilo temelji, kot povzame Feibel (2003), na razmerju med tržnim tveganjem in 
donosnostjo naložb. Vrednost alfa (t.i. Jensenova alfa) predstavlja razliko med povprečno 
donosnostjo naložbe in povprečno donosnostjo primerljive naložbe. 

Jensonovo alfo izračunamo po naslednji enačbi: 

𝛼i = 𝑅𝑃NNNN − l𝑅𝐹NNNN + 𝛽i(𝑅𝑀NNNNN − 𝑅𝐹)NNNNNn 
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Kjer je: 
- a = alfa, 
- RP = povprečna donosnost naložbe, 
- RF = povprečna donosnost netvegane naložbe, 
- 𝛽i = beta koeficient in 
- RM = pričakovana tržna donosnost. 

3.7.4 Kazalnik Sortino 

Kazalnik Sortino po besedah Feibela (2003) izračunamo tako, da vzamemo letno povprečno 
razliko sklada in ciljne donosnosti ter ga delimo s standardnim odklonom izračunanim iz 
negativnih donosnosti oziroma standardnim odklonom navzdol. Kazalnik Sortino meri 
presežke donosnosti glede na sprejeto tveganje navzdol (tveganje negativnih donosnosti), pri 
čemer je presežna donosnost opredeljena kot donosnost nad najnižjo zahtevano donosnostjo. 

Sortinov kazalnik izračunamo z naslednjo enačbo: 

𝑆 =
(𝑅𝑃 − 𝑇)NNNNNNNNNNN𝑥𝑃

pq∑(𝑅𝑃 − 𝑇
O); 𝑅𝑃 < 𝑇
𝑁 u𝑥√𝑃

 

Kjer je: 
- RP = donosnost naložbe, 
- 𝑃𝑅NNNN = povprečna donosnost naložbe, 
- T = minimalna zahtevana donosnost, 
- N = število vseh opazovanj in 
- P = število opazovanj v enem letu. 

Ker je industrija vzajemnih skladov vse bolj konkurenčna, si vlagatelj lahko pomaga tudi z 
ocenami, ki jih ponujajo različni ponudniki podatkov in podatkovnih baz. Med ocenjevalci 
vzajemnih skladov je ena najbolj relevantnih analitska agencija Morningstar. Njihova metoda 
ocenjevanja skladov temelji na tveganju prilagojeni donosnosti skladov, ki vlagatelju omogoča 
pregled nad primerjavo kategorij vzajemnih skladov z različnih vidikov (glede na naložbe 
vzajemnih skladov, glede na panožno usmerjenost ali glede na geografsko usmerjenost 
vzajemnih skladov). Torej si vlagatelj lahko pomaga s pregledom ponudbe vzajemnih skladov 
s preučitvijo preteklih in trenutne donosnosti vzajemnih skladov in rangom ocenjevalcev 
(Morningstar 2016). 

Poleg analitske agencije Morningstar je potrebno omeniti tudi družbo Standard & Poor¢s 
(2021), ki pri vzajemnih skladih ocenjuje njihovo kreditno kakovost, raznolikost, zapadlost, 
likvidnost vzajemnih skladov, prednosti in slabosti vodstva vzajemnih skladov, vključno s 
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kreditnimi raziskavami, obvladovanjem tveganj in notranjimi kontrolami za omejitev 
izpostavljenosti izgubi. 
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4 DELNIŠKI SKLADI 

Na spodnji sliki 7 je prikaz delitve sredstev v odstotkih glede na investitorjev globalni portfelj. 
Slika 7 prikazuje, da je večina vloženih sredstev (50,1 odstotka) v delnicah. Sledijo jim 
obveznice z 39,3 odstotka in alternativne naložbe s 5,3 odstotka. Približno 3,9 odstotka vseh 
sredstev imajo investitorji v denarju in 1,4 odstotka v nepremičninah. 

 

 

Slika 7: Delitev sredstev v odstotkih glede na investitorjev globalni portfelj, julij 2021 

Vir: Reuters 2021. 

Upravljalci vzajemnih skladov so po podatkih Gruberja (2001) v letu 1999 v Združenih državah 
Amerike imeli v lasti 6,8 bilijonov dolarjev, kar je vzajemne sklade (v smislu upravljanja 
premoženja) postavilo na sam vrh finančnega posredovanja v Združenih državah Amerike. Rast 
premoženja vzajemnih skladov je med leti 1994 in 1999 dosegala letno izjemnih 25 odstotkov, 
medtem ko je premoženje delniških skladov dosegalo neverjetno rast, celo 39 odstotkov letno. 



 35 

Do konca leta 1999 so delniški skladi predstavljali 65 odstotkov premoženja vzajemnih 
skladov. 

Delniški sklad, kot ga opredeljuje Sklep o tipih in vrstah investicijskih skladov je investicijski 
sklad, ki ima najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah 
delniških ciljnih skladov. V 11. členu Sklepa o tipih in vrstah investicijskih skladov je opisano, 
da se sklad opredeli po kriteriju geografske izpostavljenosti (torej glede na naložbe v različna 
tržišča) ali po kriteriju izpostavljenosti do gospodarskega sektorja (na primer energetika, 
tehnologija, farmacija, itd.). 

Če je delniški sklad geografsko opredeljen kot globalni delniški sklad, mora, kot je opredeljeno 
v Sklepu o tipih in vrstah investicijskih skladov, imeti premoženje v delnicah izdajateljev s 
sedežem v vsaj dveh regijah ali v delnicah teh izdajateljev in enotah ciljnih skladov, ki vlagajo 
v take delnice, v tem primeru približno 20 odstotkov sredstev na trgih v razvoju. Če je delniški 
sklad opredeljen glede na izbiro posameznega gospodarskega sektorja, mora imeti najmanj 80 
odstotkov sredstev v delnicah družb izbranega gospodarskega sektorja. Če je delniški sklad 
opredeljen glede na izpostavljenost do gospodarskega sektorja, ne da bi se osredotočil na 
določen gospodarski sektor, mora imeti vsaj 80 odstotkov sredstev v delniških družbah, ki 
pripadajo dvema ali več izbranim gospodarskim sektorjem ali v delnicah teh družb in enote 
delniških ciljnih skladov, ki vlagajo v izbrane gospodarske sektorje. 

Delniški sklad se lahko po Sklepu o tipih in vrstah investicijskih skladov opredeli tudi po 
kriteriju, da svoje naložbe vlaga v družbe z majhno kapitalizacijo. V tem primeru mora imeti 
najmanj 80 odstotkov vloženih sredstev v delnicah družb z majhno kapitalizacijo.  

Investment Company Institute (2006) opredeljuje različne vrste delniških skladov in te so: 
- Hitro rastoči delniški skladi, ki svoje premoženje vlagajo predvsem v navadne delnice 

majhnih, rastočih podjetij s potencialom za povečanje kapitala, 
- Delniški skladi trga v razvoju, vlagajo sredstva predvsem v lastniške vrednostne papirje 

podjetij s sedežem v manj razvitih regijah sveta, 
- Svetovni delniški skladi, ki vlagajo predvsem v svetovne lastniške vrednostne papirje, 
- Skladi za rast in dohodke, poskušajo dolgoročno rast kapitala združiti z enakomernimi 

dohodkovnimi dividendami. Njihov cilj je vlaganje predvsem v navadne delnice 
uveljavljenih družb, ki imajo potencial za rast in hkrati relativno visoke dividende, 

- Rastni skladi, ki sredstva vlagajo predvsem v navadne delnice dobro uveljavljenih podjetij 
s potencialom za povečanje kapitala. Primarni cilj teh skladov je povečati vrednost njihovih 
naložb (kapitalski dobiček), ne pa ustvarjati pretoka dividend, 

- Dohodkovni lastniški skladi, ki iščejo dohodke tako, da vlagajo predvsem v lastniške 
vrednostne papirje podjetij z visokimi dividendami. Apreciacija kapitala ni cilj, 

- Mednarodni delniški skladi, ki vlagajo vsaj 80 odstotkov portfelja v lastniške vrednostne 
papirje podjetij, 
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- Regionalni delniški skladi vlagajo v lastniške vrednostne papirje podjetij s sedežem v 
določenih svetovnih regijah, kot so Evropa, Latinska Amerika, Pacifik ali posamezne 
države in 

- Sektorski lastniški skladi, iščejo povečanje kapitala z vlaganjem v podjetja na sorodnih 
področjih ali v posebne panoge, kot so finančne storitve, zdravstvo, naravni viri, tehnologija 
ali gospodarske javne službe. 

Kot je prikazano na sliki 8 (po sektorjih vlaganja) na svetovni ravni dosegajo najvišje 
donosnosti tisti delniški skladi, ki svoje premoženje vlagajo v naravne vire (več kot 15 % 
donosnost v prvem četrtletju leta 2021). Na drugem mestu so skladi z naložbami v finančne 
institucije, sledijo jim skladi z naložbami v nepremičnine, infrastrukturo, tehnologijo, 
biotehnologijo in na zadnjem mestu, celo z negativno donosnostjo, so skladi, ki svoje 
premoženje vlagajo dragocene kovine (10 % negativna donosnost). 

 

Slika 8: Donosnost delniških skladov po sektorjih vlaganja (prvo četrtletje 2021) 

Vir: Roseen 2021b. 

Da so delniški skladi najbolj donosni, prikazuje tudi slika 9. Evropski vlagatelji so bili po 
mnenju Glowa (2021) junija 2021 v tveganem položaju, saj se pandemija COVID-19 v Evropi 
še ni umirila. Zaradi tega ni bilo presenečenje, da je bil junij 2021 še en pozitiven mesec za 
evropsko industrijo skladov, saj so upravljalci vzajemnih skladov (+ 40,8 milijarde EUR) in 
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ETF (+ 14,3 milijarde EUR) uživali prilive. Vlagatelji so še naprej kupovali tvegana sredstva, 
saj so dolgoročni skladi (+ 70,6 milijarde EUR) uživali prilive, medtem ko so se skladi 
denarnega trga (– 15,5 milijarde EUR) soočali z ocenjenimi neto odlivi. 

Delniški skladi (+ 37,8 milijarde EUR) so bili najbolje prodajana vrsta sredstev v mesecu juniju 
2021. Sledili so jim mešani skladi (+ 19,7 milijarde EUR), obvezniški skladi (+ 12,0 milijarde 
EUR). Na drugi strani pa so bili blagovni skladi (– 0,1 milijarde EUR), nepremičninski skladi 
(– 0,7 milijarde EUR), drugi skladi (– 0,9 milijarde EUR) in skladi denarnega trga (– 15,5 
milijarde EUR), trdi Glow (2021). 

 

Slika 9: Ocenjeni neto prihodki po sredstvih in vrstah skladov, junij 2021 (v milijardah 
EUR) 

Vir: Glow 2021. 

Po podatkih Roseen (2021a) so svetovni delniški skladi v zadnjem tednu junija 2021 prejeli 14 
milijard dolarjev (kar znaša skoraj 12 milijard evrov), čeprav je bil seštevek za 35 % manjši kot 
teden prej. Od tega so evropski delniški skladi imeli prilive vlagateljev v vrednosti 6,3 milijarde 
ameriških dolarjev, ameriški delniški skladi so imeli prilivov v vrednosti 4,8 milijarde dolarjev, 
medtem ko so azijski delniški skladi prejeli le za 1,9 milijarde dolarjev prilivov (vendar pa naj 
omenimo tudi to, da je nižje vlaganje v azijsko-pacifiško območje je v letu 2021 predvsem 
posledica koronakrize, ki se je v juniju 2021 zaostrovala). 
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O trenutni sliki na delniških trgih Goenka (2021) meni, da je spodbudna, saj so dejavniki, ki 
podpirajo delniške trge; ponovno odpiranje gospodarstev, zelo prilagodljiva drža centralnih 
bank, presežna likvidnost in močni tokovi, pri čemer vse več malih vlagateljev v ZDA vlaga v 
delnice. 
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5 ANALIZA DONOSNOSTI IN TVEGANJA IZBRANIH SKLADOV 

To poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov empirične analize. V prvem delu na kratko 
opisujemo uporabljene metode, namen in cilje empiričnega dela, potek raziskave ter 
interpretacijo rezultatov. Empirična analiza temelji na vzorcu 36 delniških skladov z naložbami 
v različna tržišča (evropsko, ameriško in azijsko) med letoma 2010 in 2019. 

5.1 Opis uporabljenih raziskovalnih metod 

V empiričnem delu magistrske naloge za potrjevanje hipotez uporabimo statistično 
preizkušanje elementov. 

V prvem koraku primerjamo povprečno donosnost skladov glede na povprečno donosnost po 
treh skupinah (Azija, Evropa in Severna Amerika). Nato z uporabo Kruskal-Wallis testa 
primerjamo povprečno donosnost po skupinah. 

Nadalje analiziramo tveganost izbranih skladov glede na sintetični kazalnik tveganja in 
nagrade. 

Nazadnje analiziramo še povezavo med tveganjem in donosnostjo z uporabo Spearmanovega 
koeficienta (povezava med sintetičnim kazalnikom tveganja in nagrade s povprečno letno 
donosnostjo skladov). 

5.2 Namen in cilji empiričnega dela 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je analiza donosnosti izbranih delniških skladov 
trženih v Sloveniji, ki premoženje investirajo na evropskem, azijskem in ameriškem tržišču, v 
izbranem obdobju desetih let (od januarja 2010 do decembra 2019). 

V empiričnem delu nas je zanimalo, kateri skladi, trženi v Sloveniji, so bili glede na področje 
investiranja bolj donosni. Poleg tega je bil namen raziskati povezavo med tveganostjo skladov 
in njihovo donosnostjo oziroma, ali so bili v povprečju bolj tvegani skladi tudi bolj donosni v 
preučevanem obdobju.  

Zanimalo nas je tudi, kateri izbrani skladi so v preučevanem obdobju dosegli najvišjo in 
najnižjo povprečno donosnost v posamezni kategoriji tveganja v preučevanem obdobju. 

Namen empiričnega dela magistrske naloge smo na podlagi pregleda relevantne literature in 
virov in analize sekundarnih podatkov dosegli z naslednjimi cilji: 
- raziskali smo razliko med donosnostjo skladov trženih v Sloveniji glede na področje 

vlaganja (ameriški, azijski in evropski trg) v preučevanem obdobju, 
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- raziskali smo povezavo med donosnostjo ter tržno tveganostjo skladov v preučevanem 
obdobju, 

- identificirali smo najbolj donosnega tržišča v preučevanem obdobju. 

5.3 Potek raziskave 

Empirično analizo magistrske naloge smo začeli z zbiranjem podatkov. Izbrane delniške sklade 
smo razvrstili v eno izmed treh skupin, glede na področje vlaganja, torej v skupino Azija, 
Evropa ali Severna Amerika. 

Nadaljnje smo za vsak sklad po CAGR metodi izračunali povprečno letno donosnost med leti 
2010 in 2019 ter rezultate primerjali po skupinah glede na povprečje, minimalno vrednost in 
maksimalno vrednost. 

Nato smo povprečno letno donosnost skladov analizirali z uporabo Kruskal-Wallis testa. 

Sledila je analiza sintetičnega kazalnika tveganja in nagrade, ki prikazuje odnos med 
donosnostjo in tveganjem sklada. Vsakemu skladu smo pripisali vrednost po sintetičnem 
kazalniku tveganja in nato smo za vsako skupino izračunali povprečje sintetičnih rangov 
tveganja in nagrade. Na ta način smo dobili skupino, ki je v povprečju po sintetičnem rangu 
tveganja in nagrade najbolj tvegana, a hkrati od nje lahko pričakujemo najvišje donose, ter 
skupini, ki ji sledita. 

Nazadnje smo primerjali še povprečno donosnost skladov, izračunano po CAGR metodi, s 
sintetičnim kazalnikom tveganja in nagrade z uporabo Spearmanovega korelacijskega 
koeficienta, s katerim smo želeli ugotoviti, ali sta povprečna donosnost in sintetični kazalnik 
tveganja in nagrade statistično povezana. 

5.4 Predstavitev vzorca 

V raziskavo je vključenih 36 skladov osmih družb za upravljanje, ki smo jih razvrstili v eno od 
treh skupin, in sicer glede na področje njihovih naložb. Skupine smo poimenovali Evropa, Azija 
in Severna Amerika.  

V skupino Evropa smo razvrstili 16 delniških skladov, ki so zbrani na spletni strani Vzajemci 
Skupina (2021), in sicer:  
- Infond Europe, 
- Generali Vzhodna Evropa, 
- Generali Rastko Evropa, 
- NLB Skladi – Razvita Evropa delniški, 
- NLB Skladi – Ju., Sr., in Vz. Evropa delniški, 
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- Eurizon Found Equity Small Mid Cap Europe-R, 
- Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility, 
- Raiffeisen Europa Aktien, 
- Raiffeisen TopDividende Aktien Funds, 
- Raiffeisen Europa Small Cap Funds, 
- Amundi Funds II – Top European Players, 
- Amundi Funds II – European Potential, 
- Amundi Funds Equity Euro Select-AE, 
- Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance-AE (C), 
- Amundi Funds Equity Europe-AE, 
- Amundi Funds Equity Euroland Small Cap-AE. 

V skupino Azija smo vključili 11 delniških skladov, zbranih na spletni strani Vzajemci Skupina 
(2021), in sicer: 
- Generali Indija – Kitajska, 
- NLB Skladi – Azija delniški, 
- Triglav Azija, 
- EF Eurizon Equity China Smart Volatility-R, 
- Reiffeisen Pazifik Aktien, 
- Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity, 
- Amundi Funds II – China Equity, 
- Amundi Funds Equity Japan Value-AJ, 
- Amundi Funds Equity Japan Target-AJ, 
- Amundi Funds Equity Pacific Ex. Japan, 
- Amundi Funds Equity Greater China-AU. 

Skupini Severna Amerika pa smo pripisali 7 delniških skladov trženih v Sloveniji iz spletne 
strani Vzajemci Skupina (2021), in sicer: 
- Infond USA, 
- NLB Skladi – ZDA delniški, 
- Triglav Severna Amerika, 
- Raiffeisen US Aktien, 
- Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund, 
- Amundi Funds Equity US Relative Value, 
- Amundi Funds Equity US Concentrated Core-AU. 
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5.5 Analiza in preverjanje hipotez 

V prvem koraku smo za vsako skupino skladov izračunali povprečno donosnost v opazovanem 
obdobju z uporabo CAGR metode izračuna povprečne letne donosnosti. 

V preglednici 4 pomeni oznaka Začetni VEP vrednost enote premoženja na prvi izračunani dan 
od leta 2010 do leta 2019. Oznaka Končni VEP pomeni zadnji izračunani VEP do konca leta 
2019. Oznaka Število let pomeni število let delovanja med leti 2010 in 2019 ter Oznaka 
Povprečna letna donosnost pomeni povprečno letno donosnost med leti 2010 in 2019, 
izračunano po CAGR metodi po naslednjem izračunu: 

𝐶𝐴𝐺𝑅 = (
𝐸𝑉
𝐵𝑉)

;
I − 1 

Kjer je: 
- EV = končna vrednost, 
- BV = začetna vrednost in 
- n = število let med začetno in končno vrednostjo. 
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Preglednica 4: Izračun povprečne letne donosnosti za izbrane delniške sklade po CAGR 
metodi 

 Začetni 
VEP 

Končni 
VEP Valuta Število let 

Povprečna 
letna 

donosnost 
v % 

Evropa 
Infond Europe 4,18 5,39 EUR 10 2,57 
Generali Vzhodna Evropa 1,2 1,47 EUR 10 2,05 
Generali Rastko Evropa 20,9 29,45 EUR 10 3,49 
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 4,11 6,4 EUR 10 4,53 
NLB Skladi – Ju., Sr., in Vz. Evropa delniški 3,76 4,88 EUR 10 2,64 
Triglav Evropa 11,16 15,82 EUR 10 3,55 
Eurizon Found Equity Small Mid Cap Europe-R 372,26 720,3 EUR 10 6,82 
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart 
Volatility 135,2 212,92 EUR 10 4,65 

Raiffeisen Europa Aktien 156,18 255,56 EUR 10 5,05 
Raiffeisen TopDividende Aktien Funds 92,87 170,5 EUR 10 6,26 
Raiffeisen Europa Small Cap Funds 152,56 332,5 EUR 10 8,10 
Amundi Funds II – Top European Players 5,04 9,06 EUR 9 6,73 
Amundi Funds II – European Potential 70,77 160,36 EUR 10 8,52 
Amundi Funds Equity Euro Select-AE 133,63 187,64 EUR 9 3,84 
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance-AE 
(C) 107,92 175,51 EUR 7 7,19 

Amundi Funds Equity Europe-AE 140,68 194,05 EUR 9 3,64 
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap-AE 102,5 206,49 EUR 9 8,09 
 

Azija 
Generali Indija – Kitajska 1,35 2,45 EUR 10 6,14 

NLB Skladi – Azija delniški 10,69 15,63 EUR 10 3,87 
Triglav Azija 3,52 5,92 EUR 10 5,34 

EF Eurizon Equity China Smart Volatility-R 87,65 135,69 EUR 10 4,47 
Reiffeisen Pazifik Aktien 85,3 198,42 EUR 10 8,81 

Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity 28,1 33,14 USD 9 1,85 
Amundi Funds II – China Equity 8,61 14,18 EUR 9 5,70 

Amundi Funds Equity Japan Value-AJ 6257 12610,5 JPY 9 8,10 
Amundi Funds Equity Japan Target-AJ 10288,06 22692,18 JPY 9 9,19 

Amundi Funds Equity Pacific Ex. Japan 136,74 257,23 EUR 9 7,27 
Amundi Funds Equity Greater China-AU 529,93 711,56 USD 9 3,33 
 

Severna Amernika 

Infond USA 9,95 24,98 EUR 10 9,64 
Generali Amerika 1 1,49 EUR 10 4,07 

NLB Skladi – ZDA delniški 4,99 9,55 EUR 7 9,72 
Triglav Severna Amerika 3,2 8,89 EUR 10 10,76 

Raiffeisen US Aktien 66,97 245,49 EUR 10 13,87 
Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund 3,58 10,8 EUR 10 11,67 

Amundi Funds Equity US Relative Value 103,43 175,38 USD 9 6,04 
Amundi Funds Equity US Concentrated Core-AU 106,45 210,83 USD 9 7,89 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 
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Skupine smo medsebojno primerjali in rezultati so predstavljeni v preglednici 5. Če gledamo 
povprečje letnih donosnosti, lahko ugotovimo, da so skladi, ki svoje premoženje vlagajo v 
ameriške trge, najbolj donosni, saj je povprečje povprečne donosnosti izračunane po CAGR 
metodi 9,2-odstotno. Na drugem mestu so skladi, ki svoje premoženje vlagajo v azijske trge, in 
na tretjem skladi, ki svoje premoženje vlagajo v evropske trge.  

Najnižjo povprečno donosnost je dosegel sklad iz skupine Azija, in sicer 1,85 odstotka. Med 
najnižjimi povprečnimi donosnostmi se je po skupinah najbolje odrezala skupina Severna 
Amerika, saj je najmanj uspešen sklad znotraj te skupine dosegel 4,1-odstotno povprečno 
donosnost med leti 2010 in 2019. Če primerjamo še skupine po doseženi najvišji povprečni 
donosnosti, lahko po preglednici 5 ugotovimo, da se je najbolje odrezala skupina Severna 
Amerika, s skladom, ki je dosegel 13,87-odstotno donosnost, najmanj uspešna pa je bila skupina 
Evropa, v kateri je najboljši sklad dosegel 8,52-odstotno povprečno donosnost. 

Preglednica 5: Povprečna letna donosnost skladov v % po skupinah med leti 2010 in 
2019 

 Povprečna letna donosnost 

Azija Evropa Severna Amerika 

Število enot 11 17 8 

Aritmetična sredina 5,82 5,16 9,21 

Standardni odklon 2,36 2,12 3,14 

Najnižja vrednost 1,85 2,05 4,07 

Najvišja vrednost 9,19 8,52 13,87 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 

5.5.1 Analiza povprečne letne donosnosti z uporabo Kruskall-Wallis testa 

S Kruskal-Wallis testom, kot je opisano na spletni strani SPSS (2021a) želimo vedeti, ali imajo 
več kot tri populacije enako porazdelitev v primeru k neodvisnih vzorcev. Je primerna 
alternativa za ANOVA test, v primeru da so velikosti vzorcev majhne in/ali je odvisna 
spremenljivka ordinalna. 

Ničelna hipoteza za Kruskal-Wallisov test je naslednja: 
- 𝐻x = povprečje ene od spremenljivk izida je enako v več kot treh populacijah. 
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Za izračun Kruskal-Wallis testa začnemo z združevanjem vseh vzorcev in razvrščanjem 
vrednosti skupaj. Za določitev statistike H po besedah Corder in Foreman (2009) uporabimo 
naslednjo enačbo: 

𝐻x =
12

𝑁(𝑁 + 1)^
𝑅@O

𝑛@

z

4b;

− 3(𝑁 + 1) 

kjer je N število vrednosti iz vseh združenih vzorcev, 𝑅@ je vsota uvrstitev iz določenega vzorca, 
𝑛@ pa število vrednosti iz ustrezne vsote uvrstitev. 

Stopnja tveganja, imenovana tudi alfa, je enaka 0,05, kar pomeni, da obstaja 95-odstotna 
verjetnost, da bo vsaka opažena statistična razlika resnična in ne naključna. Da lahko zavržemo 
ničelno hipotezo, mora biti izračunani p manjši od vrednosti 0,05. 

V nadaljevanju smo z uporabo Kruskal-Wallis testa analizirali povprečno letno donosnost 
skladov, glede na področje vlaganja. 

Preglednica 6: Rezultati testa ANOVA 

Primeri 
Vsota 

kvadratov df 

Srednja 
vrednost 

kvadratov F p 𝜼𝟐 

Področje 92,126 2 46,063 7,742 0,002 0,319 

Ostanek 196,347 33 5,950    

Vir: Vzajemci Skupina 2021 

Preglednica 7: Rezultati Kruskal-Wallis testa 

Faktor Statistika df p 

Področje 8,818 2 0,012 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 

Preglednica 8: Rezultati Kruskal-Wallis testa, primerjava področij vlaganja 

Primerjava z 𝑾𝒊 𝑾𝒋 p 𝒑𝒃𝒐𝒏𝒇 𝒑𝒉𝒐𝒍𝒎 

Azija – Evropa 0,674 17,455 14,706 0,25 0,75 0,25 

Azija – Severna Amerika -2,154 17,455 28,0 0,016 0,047 0,031 

Evropa – Severna Amerika -2,943 14,706 28,0 0,002 0,005 0,005 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 
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Iz preglednice 6, preglednice 7 in preglednice 8 je razvidno, da lahko ničelno hipotezo 
zavrnemo, torej se povprečja skupin statistično razlikujejo. 

Poleg tega je iz preglednice 6, preglednice 7 in preglednice 8 razvidno, da je p = 0,25 med 
skupinama Azija in Evropa, kar pomeni, da med tema skupinama ni statistično pomembne 
razlike, medtem ko med skupinama Azija in Severna Amerika ter Evropa in Severna Amerika 
lahko opazimo statistično pomembne razlike. 

V preglednici 8 lahko vidimo, da je med skupinama Azija in Evropa manjša razlika med 
povprečno donosnostjo, skladi v skupini Severna Amerika pa se ponašajo s precej višjimi 
povprečnimi donosnostmi kot ostali dve skupini. 

 

Slika 10: Grafični prikaz povprečne letne donosnosti skladov po skupinah 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 

Slika 10 nam grafično prikazuje povprečno letno donosnost skupin Azija, Evropa in Severna 
Amerika. Na sliki je prikazano, da so bili skladi v skupini Severna Amerika med leti 2010 in 
2019 v povprečju najbolj donosni. Na drugem mestu so bili skladi v skupini Azija in na tretjem 
mesti skladi, ki svoje premoženje vlagajo v delnice evropskega trga. 
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5.5.2 Analiza sintetičnega kazalnika tveganja in nagrade 

Preglednica 9, preglednica 10 in preglednica 11 prikazujejo za vsak sklad po skupinah stopnjo 
na lestvici po sintetičnem kazalniku tveganja in nagrade, pri čemer 1 pomeni najnižje tveganje 
in običajno najnižjo pričakovano donosnost, 7 pa najvišje tveganje in običajno najvišjo 
pričakovano donosnost. Kot je razvidno iz preglednic, so vsi skladi rangirani precej visoko 
(med 5 in 7 na rangu po sintetičnem kazalniku tveganja in nagrade), to pa predvsem zato, ker 
so izbrani skladi delniški skladi, ki so bolj tvegani od obvezniških, oziroma od skladov 
denarnega trga, zato pa prinašajo višjo donosnost. 

Preglednica 9: Sintetični kazalnik tveganja in nagrade za izbrane delniške sklade z 
naložbami na evropskem tržišču 

Evropa Rang po sintetičnem kazalniku 
tveganja in nagrade 

Infond Europe 6 
Generali Vzhodna Evropa 7 
Generali Rastko Evropa 6 
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 6 
NLB Skladi – Ju., Sr., in Vz. Evropa delniški 7 
Eurizon Found Equity Small Mid Cap Europe-R 7 
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility 7 
Raiffeisen Europa Aktien 6 
Raiffeisen Europa Aktien 6 
Raiffeisen Europa Small Cap Funds 7 
Amundi Funds II – Top European Players 6 
Amundi Funds II – European Potential 6 
Amundi Funds Equity Euro Select-AE 6 
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance-AE (C) 6 
Amundi Funds Equity Europe-AE 6 
Amundi Funds Equity Europe-AE 6 

Vir: Vzajemci Skupina 2021. 
  



 48 

Preglednica 10: Sintetični kazalnik tveganja in nagrade za izbrane delniške sklade z 
naložbami na azijskem tržišču 

Azija Rang po sintetičnem kazalniku 
tveganja in nagrade 

Generali Indija – Kitajska 7 
NLB Skladi – Azija delniški 6 
Triglav Azija 5 
EF Eurizon Equity China Smart Volatility-R 7 
Reiffeisen Pazifik Aktien 6 
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity 7 
Amundi Funds II – China Equity 7 
Amundi Funds Equity Japan Value-AJ 6 
Amundi Funds Equity Japan Target-AJ 6 
Amundi Funds Equity Pacific Ex. Japan 6 
Amundi Funds Equity Greater China-AU 6 

Vir: Vzajemci Skupina 2021. 

Preglednica 11: Sintetični kazalnik tveganja in nagrade za izbrane delniške sklade z 
naložbami na ameriškem tržišču 

Severna Amerika Rang po sintetičnem 
kazalniku tveganja in nagrade 

Infond USA 5 
Generali Amerika 5 
NLB Skladi – ZDA delniški 6 
Triglav Severna Amerika 5 
Raiffeisen US Aktien 6 
Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund 7 
Amundi Funds Equity US Relative Value 5 
Amundi Funds Equity US Concentrated Core-AU 5 

Vir: Vzajemci Skupina 2021. 

Nadaljnje za vsako skupino skladov izračunamo povprečni rang sintetičnega kazalnika tveganja 
in nagrade, predstavljeno v preglednici 12. 

Preglednica 12: Povprečni rang sintetičnega kazalnika tveganja in nagrade 
Skupina Povprečni rang sintetičnega kazalnika 

tveganja in nagrade 
Evropa 6,24 
Azija 6,27 
Severna Amerika 5,44 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so najbolj tvegani skladi, ki svoje premoženje 
vlagajo v azijske trge, od njih pa lahko pričakujemo najvišjo donosnost. Na drugem mestu so 
skladi z naložbami v evropske trge in na tretjem skladi z naložbami na ameriškem tržišču. 
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5.5.3 Spearmanov koeficient  

Izračun Spearmanovega koeficienta poteka po naslednji formuli (SPSS 2021b): 

𝑅� = 1 −
6𝑥∑𝐷O

𝑛� − 𝑛  

Kjer je: 
- n = velikost vzorca 
- D = razlika med dvema rangoma za vsako opazovanje. 

S pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta ocenimo moč in smer povezanosti 
spremenljivk. Rezultat Spearmanovega korelacijskega koeficienta zavzame vrednost od –1 do 
1, kjer –1 predstavlja popolno negativno povezanost, medtem ko vrednost 1 predstavlja popolno 
pozitivno povezanost spremenljivk. Vrednost 0 predstavlja, da med spremenljivkami ni 
povezanosti. 

Izračuni Spearmanovega korelacijskega koeficienta na primeru povezanosti med sintetičnim 
kazalnikom tveganja in nagrade ter povprečne letne donosnosti izbranih skladov so 
predstavljeni v preglednici 13. 

Preglednica 13: Rezultati analize Spearmanovega koeficienta 

Spremenljivka  

Povprečna 
letna 

donosnost 

Sintetični 
kazalnik 

tveganja in 
nagrade 

1. Povprečna letna donosnost Spearmanov rho -  

 Vrednost p -  

2. Sintetični kazalnik tveganja in nagrade Spearmanov rho -0,177 - 

 Vrednost p 0,301 - 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 

Iz preglednice 13 lahko razberemo, da med sintetičnim kazalnikom tveganja in povprečno letno 
donosnostjo, obstaja negativna korelacija –0,177, p = 0,301. Ker je dobljena vrednost p enaka 
0.301, ta povezava ni statistično značilna, torej spremenljivki med seboj nista statistično 
povezani. 
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Slika 11: Grafični prikaz rezultatov Spearmanovega koeficineta 

Vir: Vzajemci Skupina 2021 

Slika 11 prikazuje, da med povprečno letno donosnostjo izbranih delniških skladov, trženih v 
Sloveniji, in sintetičnim kazalnikom tveganja obstaja negativna povezanost. Kar v našem 
primeru pomeni, da so se med leti 2010 in 2019 bolj tvegani skladi po sintetičnem kazalniku 
tveganja in nagrade izkazali za manj donosne. 

5.6 Interpretacija rezultatov in ugotovitev 

H1: Obstajajo razlike med donosnostjo (v obdobju od leta 2010 do leta 2019) skladov trženih 
v Sloveniji glede na področje vlaganja v ameriško, evropsko in azijsko tržišče. 

Hipotezo 1 smo testirali tako, da smo za vsak izbrani sklad izračunali povprečno letno 
donosnost med leti 2010 in 2019 ter nato za vsako skupino skladov izračunali povprečje 
povprečne letne donosnosti. V prvem delu preverjanja prve hipoteze smo opazili, da v 
povprečju najvišjo povprečno letno donosnost dosegajo delniški skladi, ki premoženje vlagajo 
v ameriške trge. Na drugem mestu so skladi, ki svoje premoženje vlagajo v azijske trge in na 
tretjem delniški skladi, ki svoje premoženje vlagajo v evropske trge. Najnižjo letno povprečno 
donosnost je dosegel delniški sklad iz skupine Azija, in sicer 1,85 odstotka, najvišjo povprečno 
letno donosnost med leti 2010 in 2019 pa je dosegel delniški sklad iz skupine Severna Amerika, 
in sicer 13,87 odstotka. 
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Pri preverjanju prve hipoteze smo uporabili tudi Kruskal-Wallis test, ki je pokazal, da med 
skupinama Azija in Evropa ni statistično pomembne razlike, medtem ko med skupinami Azija 
in Severna Amerika ter Evropa in Severna Amerika lahko opazimo pomembno razliko. Z 
uporabo Kruskal-Wallis testa smo dokazali, da so bili med leti 2010 in 2019 delniški skladi, ki 
so svoje premoženje vlagali v ameriške trge, bolj donosni od skladov, ki so svoje premoženje 
vlagali v evropske ali azijske trge. 

Na podlagi dobljenih rezultatov potrjujemo prvo hipotezo, torej potrjujemo, da obstajajo razlike 
med donosnostjo (v obdobju od leta 2010 in do leta 2019) skladov trženih v Sloveniji, glede na 
področje vlaganja v ameriško, evropsko in azijsko tržišče. 

H2: Med donosnostjo in tveganjem izbranih skladov obstaja statistično pomembna povezanost. 

Pri preverjanju druge hipoteze smo najprej vsakemu skladu določili rang od 1 do 7 po 
sintetičnem kazalniku tveganja in nagrade ter nato za vsako skupino izračunali povprečje 
sintetičnega ranga tveganja in nagrade. Dobljeni rezultati so pokazali, da so najbolj tvegani, od 
njih pa lahko pričakujemo tudi najvišjo donosnost, skladi z naložbami v azijske trge. Na drugem 
mestu so skladi z naložbami v evropske trge in na tretjem skladi z naložbami na ameriškem 
trgu. 

Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, ki je pokazal, 
da rezultat ni statistično značilen, torej povprečna letna donosnost izbranih skladov ni povezana 
z rangom sintetičnega kazalnika tveganja in nagrade. 

Na podlagi dobljenih rezultatov drugo hipotezo zavrnemo, torej med donosnostjo in tveganjem 
izbranih delniških skladov med leti 2010 in 2019 ne obstaja statistično pomembna povezanost. 

5.7 Priporočila investitorjem 

Glede na to da so rezultati magistrske naloge pokazali, da so bili med leti 2010 in 2019 najbolj 
donosni delniški skladi z naložbami na severnoameriške trge, bi investitorjem priporočali, da 
del svojega premoženja vsekakor vložijo v le-te. 

Seveda je pri vlaganju v vrednostne papirje zelo pomembna diverzifikacija portfelja, tako da 
investitorjem priporočamo, da le del svojega premoženja vložijo v delniške sklade z naložbami 
v severnoameriške trge. Investitorjem svetujemo, da razporedijo svoje premoženje, namenjeno 
vlaganju v vrednostne papirje, tudi med mešane in obvezniške sklade, sklade denarnega trga, 
ter v panožne vzajemne sklade. 

Na takšen način si investitorji kljub nižji pričakovani donosnosti zagotovijo večjo varnost 
naložbe. 



 52 

Novim investitorjem svetujemo, da se pred odločitvijo posvetujejo tudi s ponudniki vzajemnih 
skladov, saj po besedah Intesa Sanpaolo Bank (2021) vlagateljem ponujajo pomoč pri izbiri 
naložbe glede na njegove izkušnje, cilje in odnos, ki ga imajo do tveganja. Poleg tega ponudniki 
vzajemni skladov skupaj z investitorjem določijo časovni in finančni okvir vlaganja. 
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6 SKLEP 

Investicijski skladi kot celota, po mnenju Graham (2003), služijo koristnemu namenu. 
Spodbujajo dobre navade varčevanja in vlaganja; ščitijo nešteto posameznikov pred napakami 
na borzi; svojim udeležencem prinašajo dohodek in dobiček, sorazmeren s skupnim donosom 
navadnih delnic. 

V magistrski nalogi smo raziskali področje investicijskih skladov in se podrobneje osredotočili 
na delniške sklade, geografsko opredeljene na azijsko, evropsko in severnoameriško tržišče. 
Analizirali smo donosnosti izbranih delniških skladov in tudi povezavo med donosnostjo in 
tveganostjo skladov. 

V naši raziskavi smo preverjali dve hipotezi. S pomočjo prve hipoteze smo dokazali, da 
obstajajo razlike med donosnostjo delniških skladov, trženih v Sloveniji, z naložbami na 
azijskem, evropskem in severnoameriškem trgu. Ugotovili smo tudi, da med donosnostjo in 
tveganjem izbranih delniških skladov med leti 2010 in 2019 ne obstaja statistično pomembna 
povezanost, zato smo drugo hipotezo tudi zavrnili. 

Zanimiva je ugotovitev, da so skladi, trženi v Sloveniji, z naložbami v severnoameriško tržišče 
najbolj donosni, a hkrati po sintetičnem rangu tveganja in nagrade tudi najmanj tvegani (izmed 
preučevanih skladov in skupin). Dokazali smo, da med proučevanimi skladi med leti 2010 in 
2019 med donosnostjo in tveganjem ne obstaja statistično pomembna povezanost. Vendar naj 
ob tem tudi omenimo, da so vsi izbrani skladi delniški in geografsko opredeljeni. Kot smo že 
omenili, so najbolj donosni delniški skladi, ki vlagajo v naravne vire, najmanj pa skladi z 
naložbami v plemenite kovine. Torej če bi primerjali sektorske delniške sklade, bi dobili 
drugačne rezultate. Prav tako bi se rezultati razlikovali, če bi primerjali delniške in obvezniške 
sklade ter sklade denarnega trga. 

Merjenje donosnosti vzajemnih skladov je proces, ki temelji na preteklih opazovanjih in lahko 
investitorjem služi kot pomoč pri usmerjanju v prihodnje naložbene odločitve. Vendar moramo 
imeti v mislih, da je prihodnost investiranja nejasna, sploh kar se tiče političnih in ekonomskih 
dogodkov, ki znajo pretresti razmere na borzi. Analiza preteklih donosnosti investicijskih 
skladov naj vlagateljem služi kot vodilo pri usmerjanju v prihodnje naložbe, vendar te niso 
garancija za to, da bodo izbrani skladi v prihodnosti dosegali enake ali višje donose. Pametni 
vlagatelj mora svoje premoženje razpršiti med različne naložbe, s katerimi si zagotovi 
diverzifikacijo portfelja in s tem večjo varnost svojih naložb. 

Za konec naj ponovno omenimo pomembno dejstvo. Analiza donosnosti izbranih skladov velja 
za obdobje preteklih desetih let in vsekakor ni jamstvo za doseganje podobnih ali enakih 
donosnosti tudi v prihodnosti. 
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