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POVZETEK  

Raziskava prouči zakonitosti, ki veljajo na razvitih finančnih trgih na slovenskem trgu 

vzajemnih skladov slovenskih izdajateljev. Opazovano časovno obdobje v raziskavi je 

razdeljeno na časovno obdobje normalnih trţnih razmer, od nastanka posameznega sklada do 

1. 7. 2007, na obdobje finančne krize od 1. 7. 2007 do 28. 12. 2008 ter na celotno časovno 

obdobje. Z metodo CAPM dokazujemo, da imajo skladi z večjo stopnjo tveganja tudi večjo 

donosnost, povezanost med tveganjem in donosnostjo pa je srednje močna. S pomočjo metode 

CAPM se izračunano tveganje β primerja z ţe določenim tveganjem, ki ga vzajemnim 

skladom določi druţba za upravljanje. Povezava med tveganjem β in ţe določenim tveganjem 

je srednje močna. Za metodo VaR je raziskava pokazala, da je ta uporabna za merjenje 

največje moţne izgube določene investicije samo v obdobju normalnih trţnih razmer, v 

obdobju finančne krize pa ni uporabna, ker je dejanska izguba večja od pričakovane. Z 

multiplo regresijo je dokazano, da na vrednost točke vzajemnih skladov (VEP) vplivajo 

mekroekonoski dejavniki, kot so gospodarska rast, inflacija, obrestna mera in borzni indeks, 

in sicer različno glede na posamezno opazovano časovno obdobje.  

Ključne besede: investicijski skladi, vzajemni skladi, portfelj, borzni indeksi (BI), vrednost 

enote premoţenja (VEP), CAPM (capital asset pricing model), VaR (Value-at-Risk), tveganje 

ABSTRACT 

The research deals with the laws of the developed financial markets on the Slovenian mutual 

funds market of Slovenian issuers. The monitored period of the research has been divided into 

a period of normal market situations, from the creation of an individual fund to July, 1
st
 2007, 

and into a period of financial crisis from July, 1
st
 2007 to December, 28

th
 2008 as well as into 

the entire period. By using the CAPM method, we aim to prove that the funds with a higher 

level of risk also possess a higher rate of return, whereas the correlation between the risk and 

rate of return is a modest correlation. With the help of the CAPM method, the calculated β 

risk is compared with the risk already defined for each mutual fund by the asset management 

company. The correlation between the β risk and the already defined risk is a modest 

correlation. The research demonstrated that the VaR method is useful only when calculating 

the highest possible loss of a particular investment during a period of normal market 

situations, while in the period of financial crisis this method is not helpful as the actual loss is 

higher than expected. Multiple regression shows that the value of mutual funds points (NAV) 

is influenced by the macroeconomic factors such as economic growth, inflation, interest rate 

and share index. These factors influence the points of mutual funds differently, depending on 

the each monitored period.  

Key words: investment fund, mutual fund, portfolio, share index (SI), net asset value (NAV), 

CAPM (capital asset pricing model), VaR (Value-at-Risk), risk 
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1 UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA 

Finančni trg tvorita trg denarja in trg kapitala. Trg kapitala predstavlja osnovo za pojav 

investicijskih skladov. Prvi investicijski skladi so se v Sloveniji pojavili z razvojem trga 

kapitala. Trg kapitala in trg denarja sta med seboj prepletena in povezana, zato meje med 

posameznimi trgi v praksi niso jasno določene (Štravs, Ribič in Jagodic 1995, 25). Trg 

kapitala lahko razdelimo na sekundarni in primarni trg. Začetek delovanja sekundarnega trga 

kapitala v Sloveniji predstavlja ustanovitev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev 26. 

decembra 1989 (Prohaska 2004, 122).  

V Sloveniji ureja področje investicijskih skladov in druţb za upravljanje Zakon o 

investicijskih skladih in druţbah za upravljanje. Investicijski sklad je druţba, katere edini 

namen je javno zbiranje denarnih sredstev fizičnih in pravnih oseb in nalaganje teh sredstev v 

vrednostne papirje in druge likvidne finančne naloţbe po načelih razpršitve tveganj (ZISDU 

2002).  

Prvi investicijski skladi so v Sloveniji začeli poslovati v letu 1993 (Lukovac in Jašovič 2000, 

419). Sprva so bili to samo vzajemni skladi, povezani s prvotnimi borznoposredniškimi 

druţbami. Naloga investicijskega sklada je oblikovanje in upravljanje skupnega portfelja 

velikega števila vlagateljev po načelu omejitve in razpršitve tveganja. Značilnosti njihovega 

poslovanja so (Štravs, Ribič in Jagodic 1995, 85): 

 vrinejo se med izdajatelje vrednostnih papirjev in vlagatelje, 

 javno zbirajo prihranke številnih vlagateljev in z njimi oblikujejo portfelj različnih 

vrednostnih papirjev, 

 zagotavljajo visoko strokovnost pri upravljanju portfelja, kar zmanjša tveganje 

vlagateljev, 

 posamezen vlagatelj je v sorazmerju z vloţenimi sredstvi udeleţen pri dobičku, 

ustvarjenim z upravljanjem portfelja, 

 donosnost naloţbe v tak sklad je zaradi stroškov, povezanih z upravljanjem, nekoliko 

niţja, ni pa nujno. 

Investicijske sklade ločimo glede na cilje oz. namen, ki jih zasledujejo, in glede na način 

unovčitve naloţbe v sklad. Slednji se delijo na vzajemne sklade, ki so odprti in niso pravne 

osebe, in na investicijske druţbe, ki so zaprti skladi in so pravne osebe. Vzajemni sklad lahko 

ustanovi le druţba za upravljanje, investicijska druţba pa je posebna vrsta sklada, ki je 

organizirana kot delniška druţba. 

Temeljne skupine skladov oz. druţb, ki se razlikujejo po namenu, so (Ţnidaršič Kranjc 1999, 

27):  

 sklad rasti, 

 sklad dohodka, 
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 sklad rasti in dohodka, 

 sklad dohodka in rasti, 

 sklad ravnoteţja, 

 sklad brez obdavčenj, 

 sklad obveznic, 

 sklad kratkoročnih vrednostnih papirjev, 

 specializirani sklad, 

 sklad nepremičnin. 

Vzajemni skladi so na trgu v dveh pojavnih oblikah: ali samostojno ali pa zdruţeni v »krovne 

sklade« z več »podskladi«. Slednja moţnost je bila sprva prisotna le pri nekaterih tujih 

skladih, ki so bili prisotni v Sloveniji, z letom 2009 pa so krovne sklade začele oblikovati tudi 

domače upravljavske druţbe. Prvi vzajemni sklad v Sloveniji se je imenoval Galileo in je 

pričel poslovati 1. januarja 1992 (Ţnidaršič Kranjc 1999, 109). V vzajemnem skladu je 

zdruţeno premoţenje večjega števila oseb, ki ga upravlja posebno podjetje z namenom 

oplemenititi zaupana sredstva. Vzajemni skladi zbirajo prihranke v denarni obliki, pri čemer 

je iz njihove tečajnice dnevno vidna njihova vstopna in izstopna vrednost (Veselinovič 2003, 

128). 

Vlaganje v vzajemne sklade ponuja številne prednosti (Bogle 1994, 50): 

 široko razpršenost naloţb, 

 profesionalno in strokovno upravljanje z naloţbami, 

 visoko likvidnost delnic vzajemnih skladov, 

 enostavnost in udobnost vlaganja preko vzajemnih skladov. 

Vlaganje v vzajemne sklade prinaša poleg prednosti tudi nekatere slabosti (Bogle 1994, 55–

56): 

 izgubo neposrednega stika med investitorjem in investicijskim svetovalcem, 

 neposredne in posredne stroške, ki lahko zniţajo ali izničijo prednosti vlaganja v 

vzajemne sklade, 

 investitor v vzajemni sklad nima nadzora nad doseganjem kapitalskih dobičkov, 

 odločitev za izbiro določenega sklada je postala oteţena zaradi velikega števila skladov. 

Vrednost enote premoţenja vzajemnega sklada se določa tako, da se skupna čista vrednost 

sredstev vzajemnega sklada deli s številom enot premoţenja vzajemnega sklada v obtoku 

(Ţnidaršič Kranjc 1999, 60). Vrednost enote premoţenja je odvisna od trţne vrednosti 

papirjev v portfelju, je javno objavljena in se spreminja v skladu s tečajem vseh vrednostnih 

papirjev. 

Donosnost je merilo uspešnosti poslovanja posameznega sklada, izraţeno v rasti vrednosti 

točke in morebitnega izplačanega dobička. Donosnost varčevalca v vzajemnem skladu 
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predstavlja razlika med prodajno vrednostjo in nakupno vrednostjo enote premoţenja sklada, 

pomnoţena s številom enot. 

Tveganje lahko opredelimo kot negotovost in spremenljivost donosnosti v prihodnosti in ne 

samo kot nevarnost izgube. Merjenje tveganja lahko izvajamo, če imamo določeno mero 

tveganja. Glede na verjetnostno porazdelitev dejavnikov tveganja lahko razdelimo metode za 

izračun tvegane vrednosti v dve skupini (Peterlin 2005, 299). V prvo uvršamo metode, ki 

temeljijo na predpostavki, da so vrednosti dejavnikov tveganj normalno porazdeljene, v drugi 

pa so metode, ki izhajajo iz drugačne porazdelitve vrednosti dejavnikov tveganj. 

Ena izmed trenutno najbolj uporabljenih metod vrednotenja tveganja je tvegana vrednost, 

imenovana VaR (value-at-risk). VaR meri največjo pričakovano izgubo, ki jo utrpi vlagatelj v 

določenem časovnem obdobju (Jorion 2001, 108). Poleg omenjene mere tveganja se za 

merjenje tveganja uporablja tudi pogojna mera tveganja ali CVaR (conditional VaR), ki 

upošteva pomanjkljivosti VaR. VaR uporabljamo za mero tveganja v primeru eliptičnih 

porazdelitev, katerih ravninski prerezi so elipsoidi. To so normalne porazdelitve ali 

Studentove t-porazdelitve s končnimi variancami. Ker pa vse simetrične porazdelitve niso 

nujno tudi eliptične, za mero tveganja uporabimo CVaR, ki kaţe pričakovano vrednost izgube 

nad danim VaR-om. CVaR je pričakovana vrednost izgube, ki presega dani VaR (Torkar 

2006, 16). 

1.1 Namen in opredelitev področja ter ciljev raziskovanja 

Namen pričujoče raziskave je proučiti, predstaviti in ovrednotiti temeljna analitična orodja, ki 

se uporabljajo pri analizi uspešnosti in tveganja vzajemnih skladov, ter ključne dejavnike, ki 

so v preteklosti vplivali na uspešnost teh skladov v Sloveniji.  

Cilji naloge so na podlagi izračunov in vrednosti točk posameznih skladov: 

1. ugotoviti ekstremne vzpone in ekstremne padce vrednosti točk vzajemnih skladov 

(hipoteza 2),  

2. poiskati funkcijsko odvisnost med našo ocenjeno stopnjo tveganja vzajemnega sklada in 

vrednostjo točke oziroma donosnostjo (hipoteza 1), 

3. podatke o vrednosti točk skladov primerjati s stanjem domačega gospodarstva 

(gospodarska rast, inflacija, obrestna mera) in borznim indeksom (hipoteza 2), 

4. proučiti uporabnost mere tveganja VaR v različnih trţnih razmerah (hipoteza 3). 
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1.2 Temeljna teza in predstavitev hipotez raziskave 

Temeljna teza naloge je, da tudi v Sloveniji, kljub razmeroma nerazvitemu mlademu trgu 

vzajemnih skladov, veljajo podobne zakonitosti kot na razvitih finančnih trgih. Te zakonitosti 

se odraţajo vsaj v tveganju prilagojeni donosnosti, v vplivu dejavnikov na spremembe 

vrednosti točk vzajemnih skladov in v uporabnosti mer tveganja naloţb v vzajemne sklade. 

Pričujočo temeljno tezo bomo preverjali z veljavnostjo naslednjih treh hipotez: 

H 1: Skladi z večjim tveganjem imajo tudi večjo donosnost.  

Utemeljitev: Po ekonomski teoriji (konkretno CAPM model in drugi modeli) naj bi imeli 

finančni instrumenti z večjim tveganjem tudi višjo pričakovano donosnost. To naj bi veljalo 

tudi za vzajemne sklade. Vendar obstaja razlika med pričakovano in dejansko donosnostjo, 

zato bomo v okviru te hipoteze preverili, ali so imeli vzajemni skladi v Sloveniji v 

proučevanem obdobju zaradi večjega tveganja tudi večjo dejansko donosnost (kot je bilo 

pričakovati). 

H 2: Gospodarska rast, inflacija, borzni indeks in obrestna mera so povezani z vrednostjo 

točke vzajemnega sklada.  

Utemeljitev: Odmik vrednosti točk posameznega vzajemnega sklada od trenda lahko 

pojasnimo z makroekonomskimi dejavniki tveganja. Z gospodarsko rastjo in borznim 

indeksom vrednost točke sklada raste, nizka inflacija in obrestna mera pa ugodno vplivata na 

rast vrednosti delnic in posledično na rast vrednosti točke vzajemnega sklada.  

H 3: Mera tveganja VaR ni uporabna v razmerah ekstremne volatilnosti, ki je posledica 

finančne krize. 

Utemeljitev: Mera VaR temelji na predpostavki normalnosti porazdelitve relevantnih 

parametrov, kar implicitno tudi pomeni, da je ta mera uporabna v primeru normalnih trţnih 

razmer. Po ekstremnem prelomu, ki se je zgodil s pojavom finančne krize, mera VaR ni več 

uporabna mera za ocenjevanje tveganja največje moţne izgube. 

1.3 Predstavitev predvidenih metod raziskovanja 

Za dokazovanje prve hipoteze uporabimo CAPM model (capital asset pricing model), ki 

opisuje razmerje med tveganjem in donosnostjo. Model pravi, da je pričakovana donosnost 

naloţbe enaka vsoti donosnosti netvegane naloţbe in premije za dodatno prevzeto 

sistematično tveganje. Z regresijsko analizo izračunamo sistematično mero tveganja β, ki je 

eden izmed elementov tega modela. Vrednost β=1 pomeni, da je tveganje sklada enako 

tveganju povprečja (borznega indeksa). Višje vrednosti pomenijo nadpovprečno tveganje, 

manjše od 1 pa podpovprečno tveganje. Ocenimo tudi donosnost netvegane naloţbe in trţno 
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donosnost. Stopnja donosa naj bi bila višja za sklade, ki so bolj tvegani. Sklade primerjamo 

tudi z vidika upravljavcev ocenjenega tveganja in na podlagi CAPM metode izračunanega 

tveganja.  

Za preverjanje druge hipoteze v nalogi uporabimo multiplo regresijo. Ugotavljamo 

povezanost pojasnjenih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Povezanost neodvisnih 

spremenljivk na odvisno spremenljivko ugotavljamo z določenim časovnim zamikom, in sicer 

za obdobje od nastanka skladov do 1. oktobra 2007, za obdobje finančne krize od 1. oktobra 

2007 do 28. decembra 2008 in za celotno opazovano obdobje od nastanka vzajemnih skladov 

do 28. decembra 2008. Kot pojasnjene spremenljivke uporabimo gospodarsko rast, inflacijo, 

borzni indeks in obrestno mero, kot odvisno pa vrednost točke sklada. Podatke o borznih 

indeksih, inflaciji in obrestni meri črpamo s spletne strani http://www.tradingeconomics.com 

(Trading economics 2010), podatke o gospodarski rasti pa s spletne strani Statističnega urada 

RS (2010). Za obdelavo podatkov uporabimo program Microsoft Excel. 

Pri tretji hipotezi dokazujemo, da metoda VaR, ki predstavlja najboljšo trenutno metodo 

merjenja trţnega tveganja, velja samo v okoliščinah normalnih trţnih razmer. Rezultat metode 

VaR je največja pričakovana izguba premoţenja v določenem časovnem obdobju ob dani 

stopnji zaupanja. VaR uporabljamo za mero tveganja normalnih porazdelitev, zato 

predpostavljamo, da se vrednosti točk skladov normalno porazdeljujejo. V nalogi izračunamo 

največjo pričakovano izgubo v obdobju normalnih trţnih razmer (do oktobra 2007) in v 

obdobju po oktobru 2007, ko je nastopila finančna kriza. Ker ocena VaR vsebuje 

predpostavko o nespremenjeni sestavi premoţenja oziroma portfelja, v nalogi izberemo krajša 

časovna obdobja znotraj obdobja normalnih trţnih razmer in obdobja finančne krize. S tem 

povečamo tudi verodostojnost omenjene predpostavke. Uporabimo 95 % stopnjo zaupanja. 

Izračunane vrednosti pričakovanih izgub v obdobju finančne krize so manjše, kot jih je 

dejansko vlagatelj v sklad v tem obdobju utrpel. Za obdelavo podatkov uporabimo program 

Microsoft Excel. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke  

Predpostavljamo, da na vrednost točke posameznih vzajemnih skladov ne vplivajo prodaja in 

nakupi novih točk sklada ampak samo makroekonomske razmere na trgu. Predpostavljamo 

tudi, da na podlagi vzorca vzajemnih skladov lahko dobljene rezultate raziskave posplošimo 

na vse vzajemne sklade, tudi tiste, ki so poslovali le v enem opazovanem časovnem obdobju 

in niso bili zajeti v vzorec.  

http://www.tradingeconomics.com/
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Omejitve 

Prva omejitev, s katero se soočimo, je, kako pridobiti podatke o vrednostih točk skozi celotno 

obdobje njihovega delovanja. Glavnina druţb za upravljanje objavlja le grafične prikaze 

gibanja vrednosti točk sklada, zato so številčne vrednosti točk bistveno teţe dosegljive. 

Nekateri skladi poslujejo samo v enem od obdobij, zato njihova primerjava v pogojih rasti z 

obdobjem recesije ni mogoča. Ker v raziskavi nameravamo izvajati primerjave dogajanj v 

različnih obdobjih, bomo te sklade v nalogi izločili iz obravnave. 

Omejitev predstavlja tudi omejen in oteţen dostop do statističnih podatkov za posamezne 

drţave, veliko število borznih indeksov in dejstvo, da ne obstajajo podatki za obdobja, daljša 

od pet let. Za vse vzajemne sklade ni prosto dostopnih podatkov, zato je treba zanje zaprositi 

določene institucije, kar je časovno zamudno. Ker podatki ne obstajajo, ne vemo zagotovo, ali 

ugotovitve veljajo za vse sklade oziroma je posploševanje zaradi tega omejeno. 

Naslednjo omejitev predstavlja pomanjkanje podatka o premoţenju sklada oziroma o številu 

točk posameznega sklada v obtoku, kar pomeni, da ne moremo nikoli zagotovo vedeti, ali na 

povišanje oziroma zmanjšanje vrednosti točke sklada vplivajo makroekonomske razmere na 

trgu ali pa prodaja in nakupi novih točk sklada. Slednje lahko povzroči velika odstopanja pri 

skladih z majhnim premoţenjem, kjer se vse spremembe močno odraţajo v vrednosti 

premoţenja oziroma v vrednosti točk.  

1.5 Kratek opis strukture naloge 

V prvih treh poglavjih predstavimo finančni trg in sklade. Na začetku opišemo pojem 

finančnega trga, znotraj tega pa pomen denarnega in kapitalskega trga, kar je potrebno za 

kasnejše razumevanje uvrstitve vzajemnih skladov v finančni prostor in nastanka vzajemnih 

skladov v Sloveniji. Na kratko omenimo privatizacijo oziroma lastninjenje, ki je bila pogoj za 

nastanek in pojav skladov v Sloveniji. 

V drugem poglavju je predstavljena zgodovina skladov v svetu ter njihova vloga in pomen. 

Opisane so vrste investicijskih skladov in znotraj teh vzajemni skladi. Za primerjavo opišemo 

in prestavimo tudi sklade, ki se pojavljajo v slovenskem prostoru. Na kratko predstavimo 

opišemo zgodovino skladov v Sloveniji in ustanovitev prvega sklada. Opišemo prednosti in 

slabosti vlaganja v sklade ter s tem povezana tveganja. Za kasnejše laţje razumevanje 

raziskave in uporabljenih izrazov v tretjem poglavju predstavimo osnovne pojme, povezane s 

skladi in Ljubljansko borzo, kjer se trguje z vrednostnimi papirji, ki lahko sestavljajo portfelj 

posameznega vzajemnega sklada in vplivajo na vrednost točke vzajemnega sklada. 

Četrto poglavje se nanaša na empirično študijo. V tem poglavju dokazujemo v nalogi 

postavljene hipoteze. Na začetku predstavimo metodo CAPM. V nadaljevanju z njo 

ugotavljamo odvisnost med donosnostjo in tveganjem vzajemnega sklada. Izračunano 
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tveganje β primerjamo s tveganjem vzajemnih skladov, ki jih je določilo Zdruţenje druţb za 

upravljanje. V nadaljevanju predstavimo multiplo regresijo, s katero ugotavljamo povezanost 

vrednosti točke vzajemnih skladov z inflacijo, obrestno mero, borznim indeksom in bruto 

domačim proizvodom. V zadnjem delu četrtega poglavja predstavimo metodo VaR, ki 

predstavlja največjo moţno izgubo, ki jo vlagatelj lahko utrpi v določenem časovnem 

obdobju. Z izračuni ugotavljamo, ali je metoda uporabna samo v okolju normalnih trţnih 

razmer ali pa tudi v okolju finančne krize, kakršna se je zgodila konec leta 2007 in v letu 

2008. 
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2 VZAJEMNI SKLADI KOT DEL FINANČNEGA TRGA 

2.1 Finančni trg 

Finančni sistem sestavljajo finančni trg in finančne institucije. Finančni trg je lahko 

neformalen, kot trg znotraj določene skupnosti, ali pa visoko organiziran, kot na primer trg 

zlata v Londonu ali borza na Wall Streetu (Kidwell idr. 2007, 4). 

Finančne oblike, ustanove in načini prenosa so v praksi nerazdruţljivi in skupaj sestavljajo 

finančni trg. Brez njih finančni trg ne more obstajati. Finančni trg s finančnimi institucijami 

predstavlja mehanizem, ki omogoča prenos prihrankov od ekonomskih subjektov, ki 

varčujejo, na tiste, ki jih investirajo. V bistvu gre za skupek odnosov med ponudbo in 

povpraševanjem po finančnih sredstvih. Prva in osnovna funkcija finančnega trga je v 

učinkovitosti razporejanja finančnih sredstev od suficitnih k deficitnim ekonomskim celicam 

(Prohaska 2004, 10). Suficitne gospodarske celice so tiste, ki imajo prihranek, sem spadajo 

gospodinjstva, deficitne pa tiste, ki investirajo več, kot prihranijo, in sem spadajo podjetja. 

Osnovno funkcijo finančnega trga doseţemo z vzpostavitvijo neposrednega ali posrednega 

stika med tistimi, ki imajo prihranke in so jih pripravljeni za določen čas posoditi, in tistimi, 

ki bi si prihranke radi posodili.  

Neločljivi del finančne trga so finančni instrumenti, načini prenosa in finančne institucije. 

Finančni instrumenti so oblike, v katerih so izraţeni finančni preseţki oziroma primanjkljaji. 

V praksi se uporabljata bančna vloga oziroma posojilo in oblika vrednostnega papirja. Slednja 

je v razvitih trţnih gospodarstvih zelo razširjena.  

Finančni instrumenti omogočajo povezovanje finančnih preseţkov in primanjkljajev. Osnovni 

finančni instrument je denar. V praksi pa se uporabljajo tudi drugi finančni instrumenti. 

Finančne institucije zbirajo denarna sredstva in sodelujejo pri prenosu finančnih preseţkov na 

posreden ali neposreden način (Kidwell idr. 2007, 5). Delimo jih na denarne (banke), 

nedenarne (investicijski skladi) in posredniške (borznoposredniške druţbe) finančne ustanove 

(Štravs, Ribič in Jagodic 1995, 21).  

Finančni trg opravlja naslednji funkciji (Mramor 1993): 

 ekonomsko in  

 finančno. 

Finančni trg mora omogočiti, da bo prenos finančnih preseţkov zagotavljal njihovo 

učinkovito uporabo v najproduktivnejše namene, saj so realne investicije pogoj za napredek 

gospodarstva. To je ekonomska funkcija finančnih trgov. Finančno funkcijo delimo na dve 

najpomembnejši funkciji, in sicer na zagotavljanje likvidnosti in moţnost razpršitve naloţb. 
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Likvidnost trga je sposobnost, da ublaţi nenadne spremembe obsega ponudbe oziroma 

povpraševanj, ne da bi prišlo do pretiranih tečajnih nihanj. Likvidnost za vlagatelje pomeni, 

da lahko svoje prihranke oziroma naloţbe hitreje in z manjšimi stroški spremenijo nazaj v 

gotovino.  

Z razpršitvijo vlagatelji zmanjšujejo tveganje, da njihova naloţba ne bo vrnjena ali pa ne bo 

prinašala pričakovanega dohodka. Vlagatelj prihranke razdeli med različne vrednostne 

papirje, s čimer se zavaruje pred moţnostjo velikih izgub. So pa finančni trgi danes veliko 

bolj nestanovitni, kot so bili v preteklosti (Carol 2001, 251).  

Večja likvidnost in moţnost razpršitve naloţb sta veliki spodbudi za vlagatelje denarnih 

prihrankov v različne naloţbe. Večje denarne naloţbe pa pomenijo tudi realne investicije, ki 

omogočajo gospodarski razvoj (Štravs, Ribič in Jagodic 1995, 26). 

 

Slika 1: Delitev finančnega trga 

Vir: Peterlin in Repovţ 2000, 35. 

V splošnem delimo finančni trg na denarni trg in trg kapitala. Ta delitev temelji na merilu 

ročnosti finančnih oblik (Cooper in Fraser 1993, 720). Poleg te splošne delitve finančnega 

trga pa je znana še delitev na nacionalni (domači) finančni trg in internacionalni (mednarodni) 

finančni trg. Nacionalni finančni trg se odvija v mejah določene drţave, medtem ko se 

internacionalni finančni trg odvija preko meja ene same drţave. 

Razlika med denarnim trgom in trgom kapitala je v roku prenosa finančnih sredstev od 

suficitnih k deficitnim celicam na finančnem trgu (Prohaska 2004, 11). Rok prenosa oziroma 

merilo razlikovanja je eno leto. Denarni trg lahko opredelimo v širšem smislu kot skupek 

odnosov med ponudbo in povpraševanjem po kratkoročnih finančnih sredstvih na rok, krajši 

od enega leta, kapitalski trg pa kot skupek odnosov med ponudbo in povpraševanjem po 

dolgoročnih finančnih sredstvih na rok, daljši od enega leta. Trg denarja in trg kapitala sta v 

praksi med seboj prepletena in povezana, zato meje med posameznimi trgi v praksi niso jasno 
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določene (Štravs, Ribič in Jagodic 1995, 25). Povezava med obema trgoma so tudi nekatere 

finančne institucije (predvsem poslovne banke), ki opravljajo tako imenovano funkcijo 

transformacije ročnosti (Novak, Gazvoda in Divjak 2000, 23). Te finančne institucije zbirajo 

prihranke s prodajo kratkoročnih finančnih instrumentov, medtem ko same del tako zbranih 

prihrankov usmerjajo v nakup dolgoročnih finančnih instrumentov. 

V okviru finančnega trga v oţjem smislu ločimo med primarnim in sekundarnim trgom. 

Slednji ima lahko več pojavnih oblik, pri čemer pomeni borzno trgovanje najtransparentnejšo, 

najbolj vidno in najbolj organizirano obliko poslovanja. Primarni trg pomeni proces od izdaje 

do prve prodaje vrednostnih papirjev, sekundarni pa kasnejše trgovanje z njimi. Trg 

vrednostnih papirjev je pojem, ki zdruţuje tako denarni kot kapitalski trg, saj imamo lahko 

opraviti tako s kratkoročnimi kot tudi z dolgoročnimi vrednostnimi papirji. Med kratkoročne 

vrednostne papirje uvrščamo predvsem (Veselinovič 2003, 128): 

 blagajniške zapise, 

 komercialne zapise, 

 zakladne menice,  

 kratkoročne obveznice, 

 potrdila o depozitih, vezanih vlogah oziroma finančnih vloţkih,  

 bančne akcepte, 

 menice. 

Med dolgoročne vrednostne papirje pa uvrščamo predvsem (Veselinovič 2003, 128): 

 obveznice, 

 delnice. 

Z vrednostnimi papirji se trguje na borzi, ki organizira povezovanje ponudbe in povpraševanja 

po vrednostnih papirjih. Glavna naloga borze je organizacija poslovanja.  

2.1.1 Slovenski finančni trg 

Kljub temu, da sodi Slovenija kot drţava ţe med razvite, pa tega na moremo reči za njen 

finančni trg. Slovenski finančni trg kljub razvitosti drţave štejemo med razvijajoče se trge. Po 

metodologiji IFC je razvijajoči se trg vsak trg, ki izpolnjuje vsaj enega od dveh meril 

(Veselinovič 2008, 27–35): 

 da ima drţava, ki ji trg »pripada«, nizek ali srednje visok BDP na prebivalca v vsaj enem 

letu od treh zadnjih let, 

 da je (prosta) trţna kapitalizacija, ki se običajno meri samo za delnice, nizka v primerjavi 

z BDP pripadajoče drţave (spet vsaj v enem letu od zadnjih treh), pri čemer prosta trţna 

kapitalizacija pomeni tisti njen del, v katerega lahko domači kot tudi tuji investitorji 

prosto vstopajo in izstopajo iz konkretnih naloţb. 
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Dejavniki razvoja katerega koli finančnega trga so naslednji (Veselinovič 2008, 27–35): 

 povečano čezmejno trgovanje in povečana konkurenca med različnimi trgi in ponudniki 

finančnih storitev, 

 povečan neposreden vpliv velikih (mednarodnih) institucionalnih investitorjev, ki vodi k 

učinkoviti in cenejši finančni infrastrukturi, 

 trend k integriranim trgovalnim in obračunsko-poravnalno-registrsko depotnim storitvam, 

 nove tehnološke rešitve, ki so se začele s svetovnim spletom in nadaljevale s ponudbo 

drugih novih tehnoloških (komunikacijskih) rešitev na področju trgovalnih in 

obračunsko-poravnalno-registrsko-depotnih storitev. 

Trg lahko začne delovati kot mednarodno (globalno) telo šele takrat, ko ima za sabo ţe 

izkušnje delovanja na nacionalni (lokalni, regionalni) ravni (Veselinovič 2003, 126).  

Zaenkrat torej slovenski finančni trg čaka najprej racionalizacija (zmanjšanje stroškov), nato 

sledijo sodelovanje in povezovanje z drugimi trgi oz. njihovimi nosilci v starih članicah EU in 

potem še popolno integriranje z njimi. Slednjemu se lahko majhni trgi dolgoročno izognejo 

samo tako, da vrhunsko specializirajo svoje storitve v niši majhnih podjetij/specifičnih 

finančnih instrumentov in jih ponujajo celotni EU ali vsaj določeni regiji (Veselinovič 2008, 

27–35). 

Denarni trg 

Denarni trg je poseben del finančnega trga, ki ga tvorijo institucije, instrumenti ali finančne 

oblike in vsi posli, kjer gre za prenos finančnih sredstev na kratek rok (Prohaska 2004, 17). 

Na denarnem trgu se odvijajo prenosi kratkoročnih finančnih sredstev z nizkim tveganjem 

(Stigum in Crescenzi 2007, 4). Zapadlost kratkoročnih sredstev je eno leto ali manj. Trg 

denarja delimo na: 

 trg bančnega denarja in 

 trg vrednostnih papirjev. 

Bančno poslovanje trga denarja izhaja iz trţnih odnosov, ki se vzpostavljajo med bankami 

glede na potrebe kratkoročne izravnave nihanja denarnih sredstev v plačilnem prometu. 

Vključevanje kratkoročnih vrednostnih papirjev na trg denarja povečuje njegovo fleksibilnost 

in odpravlja tudi istočasno likvidnostno tveganje, ki je prisotno v denarnem poslovanju 

nasploh. V tem primeru govorimo o denarnem trgu vrednostnih papirjev. Značilnosti dobrega 

trga vrednostnih papirjev so (Reilly 1986, 73): 

 pravočasne in natančne informacije o ceni, obsegu preteklih transakcij ter o trenutni 

ponudbi in povpraševanju, 

 likvidnost, 

 nizki stroški transakcij. 
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Velik del pretoka finančnih sredstev se opravi, na da bi bilo kreditno razmerje dokumentirano 

z listino, ki bi bila prenosljiva. V tem primeru gre za oseben in bilateralen kreditni odnos. Ta 

del trga imenujemo osebni trg. Del denarnega trga, na katerem so dolgovi dokumentirani s 

prenosnimi listinami in se kupci ter prodajalci običajno ne poznajo, ker po navadi delajo 

preko borznih posrednikov in agentov, pa imenujemo odprti trg (Novak, Gazvoda in Divjak 

2000, 23).  

Denarni trg tvorijo institucije, instrumenti ali finančne oblike in posli. Glavne institucije 

denarnega trga so komercialne banke, hranilnice, zavarovalnice, nefinančne korporacije, 

mednarodne finančne institucije in Svetovna Banka. Med instrumente denarnega trga pa 

štejemo depozite, potrdila o vlogi, vezane vloge, blagajniške zapise in komercialne zapise. 

Učinkovitost in vsebinsko najpomembnejša lastnost denarnega trga je v dejstvu, da omogoča 

prenos velikih vsot denarja od enega subjekta k drugemu v relativno kratkem času in z 

relativno nizkimi stroški prenosa (Prohaska 2004, 17). Namenjen je ohranjanju likvidnosti 

ekonomskih subjektov.  

Denarni trg je pomemben zaradi dveh razlogov (Mramor 1993, 73): 

 zagotavlja glavni vir denarnih sredstev, ki omogoča udeleţencem denarnega trga 

ohranjati likvidnost,  

 omogoča centralni banki voditi denarno politiko, saj se največ njenih instrumentov veţe 

na trgovanje na denarnem trgu, posegi na denarnem trgu pa so običajno najpomembnejši 

element urejanja količine denarja v obtoku. 

Posamezniki in podjetja imajo na kratek rok običajno precejšnje razlike med obsegom 

obveznosti, ki jih morajo plačati, in denarnimi prilivi. Ko so denarni prilivi začasno višji od 

odlivov, lahko preseţek posodijo na denarnem trgu in zasluţijo obresti. S tem omogočijo 

tistim, ki so v obratnem poloţaju, da plačajo svoje obveznosti v roku – ohranijo likvidnost. 

Tudi banke in druge bančne institucije trgujejo s kratkoročnimi finančnimi instrumenti, ki 

dospejo v kratkem ali jih je mogoče hitro prodati, ko je potreben denar zaradi večjih dvigov 

vlog komitentov (Mramor 1993, 74). 

Na denarnem trgu se pojavlja veliko število udeleţencev, med katere sodijo izdajatelji 

(dolţniki), investitorji (upniki) in posredniki, nekateri od teh pa imajo dvojno vlogo dolţnika 

in upnika. Najpomembnejši udeleţenci denarnega trga so (Fabozzi, Mann in Choudhry 2002, 

2): 

 centralne banke s svojim poslovanjem na odprtem trgu s poslovnimi bankami,  

 poslovne banke s svojim poslovanjem na medbančnem trgu, hipotekarne banke, 

zavarovalnice, 

 posamezni investitorji, 

 finančni posredniki, 
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 menjalnice. 

Slovenski denarni trg 

V Sloveniji posamezni segmenti denarnega trga sicer obstajajo, ni pa denarnega trga, kot ga 

poznamo v razvitih trţnih gospodarstvih. Za slovenski denarni trg je značilno, da sta najbolj 

razvita finančni trg v najoţjem pomenu, sledi pa mu finančni trg v oţjem pomenu, kar 

pomeni, da na trgu prevladujejo centralna in poslovne banke, vendar pa tudi ostalim 

subjektom vstop na ta trg ni onemogočen. Posledica takega stanja je majhnost slovenskega 

finančnega trga, zato so moţnosti razvoja številčnejših finančnih oblik oteţene.  

Zaradi relativne zaprtosti slovenskega denarnega trga (tuji investitorji so relativno zelo malo 

aktivni) je bil do nedavnega ta dokaj neobčutljiv na svetovne dogodke. Tako je bila rast cen 

vrednostnih papirjev na slovenskem trgu manjša, ko so cene v svetu strmo rasle, vendar je 

tudi ob večjih svetovnih krizah (azijska, ruska, tehnološka, Enron in druge) domači trg zadrţal 

solidno visoke ravni. Skratka, slovenski denarni trg je bil v preteklih letih eden najmanj 

nestanovitnih svetovnih trgov. To pa se je v letu 2008 spremenilo, saj je takrat tudi slovenski 

denarni trg strmoglavil pod teţo svetovne finančne krize (Martinuč 2009, 12). 

Še nedavno tega je večji del denarnega trga predstavljal kratkoročen denar v obliki različnih 

bančnih depozitov. Ključni problem je seveda še vedno oblikovanje kratkoročne in 

dolgoročne referenčne obrestne mere in seveda primernega, mednarodno primerljivega 

sistema denarnega trga (Veselinovič 2008, 27–35). 

Trg kapitala 

Na trgu kapitala se trguje z vrsto dolgoročnih finančnih instrumentov oziroma vrednostnih 

papirjev, ki jih lahko razdelimo na lastniške vrednostne papirje oziroma delnice podjetij in 

finančnih institucij ter dolţniške vrednostne papirje oziroma obveznice (podjetij, bank, 

drţave, občin in različnih paradrţavnih institucij ter skladov) in ki kotirajo tako na 

organiziranem trgu kot na trgu OTC (Novak, Gazvoda in Divjak 2000, 41).  

Trg kapitala v širšem pomenu zajema trgovanje z vsemi dolgoročnimi finančnimi instrumenti. 

V širšem smislu ga lahko razdelimo na dva enakovredna trga: 

 trg dolgoročnih vrednostnih papirjev, 

 trg dolgoročnih posojil. 

Trg dolgoročnih vrednostnih papirjev ali trg kapitala v oţjem smislu, kjer se trguje z 

vrednostnimi papirji s stalnim in sprejemljivim donosom, dolţniškimi (upniškimi) 

vrednostnimi papirji in lastniškimi vrednostnimi papirji, imenujemo tudi odprti trg. Trg 



 

14 

dolgoročnih posojil, na katerem pa ni vrednostnih papirjev, ker gre za skupek bilateralnih 

odnosov, pa imenujemo tudi pogodbeni trg. 

Trg kapitala v oţjem smislu se deli na primarni ali emisijski trg in na sekundarni trg oziroma 

trg kapitala v najoţjem smislu, ki ga sestavljajo borze vrednostnih papirjev in trgovanje »prek 

okenc«. V oţjem pomenu besede trg kapitala pomeni mesto trgovanja z dolgoročnimi 

dolţniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji podjetij, drţave, občin in drugih izdajateljev. 

Na trgu kapitala se pojavljajo še vzajemni skladi in vrednostni papirji pooblaščenih 

investicijskih druţb.  

Na primarnem trgu se trguje z novimi izdajami finančnih oblik, na sekundarnem trgu pa se ţe 

obstoječe finančne oblike prodajajo ali na neorganiziranih trgih (prek okenc bank) ali na 

organiziranih trgih oziroma borzah. Dejavnosti, ki potekajo na primarnem trgu kapitala, lahko 

v enem stavku opredelimo kot dejavnosti nastanka in oblikovanja vrednostnega papirja, vpis, 

plasma in distribucija vrednostnega papirja ter prodaja in kotacija vrednostnega papirja 

(Prohaska 2004, 119). Končni korak na primarnem trgu kapitala je nov vpis oziroma 

distribucija posameznega vrednostnega papirja. 

Danes govorimo tudi o terciarnem trgu kapitala, na katerem se delnice podjetij, ki sicer 

kotirajo na borzah, prodajajo na neorganiziranih trgih, in o kvartarnem trgu kapitala, kadar se 

ti papirji prodajajo institucionalnim varčevalcem (Novak, Gazvoda in Divjak 2000, 24). 

Najpomembnejša funkcija trga kapitala je, da povečuje obseg varčevanja in ga usmerja v 

najbolj produktivne naloţbe ter omogoča oblikovanje optimalne likvidnosti ekonomskih 

subjektov. To trg kapitala dosega na dva načina (Mramor 1993, 74): 

 varčevalci lahko kupujejo novo izdane dolgoročne vrednostne papirje podjetij, ki 

dobljena sredstva uporabijo za financiranje investicijskih projektov, 

 finančne institucije, kot so hranilnice, poslovne banke, zavarovalnice, uporabljajo 

prihranke posameznikov in podjetij za nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, med 

katere uvršamo tudi hipoteke. 

Trg kapitala je popoln, če izpolnjuje naslednje predpostavke (Aver, Petrič in Zupančič 2000, 

305): 

 ne obstajajo nobeni transakcijski stroški, 

 ni davkov, kar pomeni, da ima davčni sistem nevtralen vpliv na trg, 

 na trgu nastopa veliko število kupcev in prodajalcev ter posamezen kupec ali prodajalec 

ne more vplivati na ceno vrednostnih papirjev, 

 posameznik in podjetja imajo enak dostop do trga, 

 s pridobitvijo informacij niso povezani stroški, tako da imajo vsi subjekti enake 

informacije, 

 vsi ekonomski subjekti imajo homogena pričakovanja, 
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 stroški finančne stiske ne obstajajo. 

Popoln trg kapitala je tudi učinkovit. Dejansko pa se trgi kapitala popolnemu lahko le 

pribliţajo. Učinkovitost trgov kapitala delimo na: 

 delovno učinkovitost, 

 alokacijsko učinkovitost, 

 informacijsko učinkovitost. 

Delovna učinkovitost zahteva, da so stroški pretoka sredstev enaki nič. O delovni 

učinkovitosti govorimo, kadar finančni posredniki opravljajo storitve prenosa prihrankov z 

minimalnimi stroški. To pomeni, da provizije niso zakonsko določene ali drugače omejene 

oziroma preprečujejo, da bi se cene posredniških storitev oblikovale na niţjih stroških. 

Trg kapitala je alokacijsko učinkovit, ko zagotavlja, da se prihranki hitro razporedijo v 

najboljše investicije. Da bi bil trg kapitala alokacijsko učinkovit, mora biti hkrati tudi delovno 

in informacijsko učinkovit. O informacijski učinkovitosti trga kapitala govorimo, kadar se vse 

nove informacije, ki jih udeleţenci na trgu pridobijo, hitro izraţajo v cenah in dolgoročno ni 

mogoče dosegati nadpovprečne donosnosti. 

Učinkovitost trga kapitala lahko ugotavljamo, če poznamo njegove lastnosti, ki zagotavljajo 

njegovo učinkovito delovanje. Lastnosti učinkovitega trga kapitala (Rees 1995, 174): 

 število udeleţencev trgovanja – ker kapitalski trg sestavlja več tisoč posameznikov in 

institucij, ki prodajajo in kupujejo vrednostne papirje; ni mogoče, da bi posameznik 

vplival na trţne cene; 

 razpoloţljivost informacij – na trgu kapitala je ogromno število izčrpnih, zanesljivih in 

lahko dostopnih informacij, ki se razširjajo z nizkimi stroški; 

 nizki transakcijski stroški – stroški borznih in posredniških transakcij, taks in pristojbin 

so niţji kot pri večini drugih transakcij; 

 geografska neodvisnost – vrednostni papirji so navadno registrirani na borzi, posamezni 

drţavi ali mestu, premoţenje, na katerega se nanašajo, pa je lahko geografsko povsem 

drugje, kar pa ne pomeni ovire pri trgovanju z njimi; 

 homogenost investitorjev – motiv vlagateljev je predvsem pravica do prihodnjih denarnih 

tokov podjetja pri pričakovani stopnji tveganja; 

 konkurenca med analitiki – analitiki iščejo nepravilno ocenjene vrednostne papirje in 

poskrbijo, da pri določanju cen ni spregledana nobena pomembna cena. 

Razvijajoče se drţave/ekonomije v tranziciji potrebujejo organiziran trg zaradi procesa 

(vseobsegajoče) privatizacije, javnega dolga, primarnega trga, denarnega trga, zaradi tujih 

investicij, poglabljanja finančnega trga, globalizacije in lastninjenja (Veselinovič 2003, 125). 

Največji problemi (evropskih) razvijajočih se trgov so bili in so še vedno nestanovitnost, 

likvidnost, odtok kapitala in podjetij, dokaj nestabilne (makro)ekonomske razmere 
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(ne)učinkovitost pravnega sistema, odsotnost načel upravljanja podjetij, deloma računovodski 

in revizijski standardi ter integracija v mednarodno okolje.  

Z ustanovitvijo EMU in uvedbo evra in se je začela globalizacija finančnih trgov, katere 

učinke lahko razvrstimo v štiri dejavnike: zmanjšanje transakcijskih stroškov na mednarodni 

ravni, povečana globina oziroma likvidnost evropskih finančnih trgov, povečanje elastičnosti 

omenjenih trgov ter uvajanje institucionalnih sprememb na evropskih finančnih trgih (nosilec 

teh je EMU) (Vojinovič 2004, 41–44). Trgi nove Evrope imajo v primerjavi s standardi drţav 

EMU in EU nizko likvidnost, ker še ni ustrezne tradicije in prav tako ni ustrezne razvitosti 

domačih institucionalnih in drobnih investitorjev (Veselinovič 2008, 27–35).  

Slovenski trg kapitala  

Do nastanka in razvoja trgov kapitala je v razvijajočih se evropskih drţavah, med katere 

uvrščamo tudi Slovenijo, prišlo predvsem zaradi mnoţičnih privatizacijskih procesov, ki so 

povzročili mnoţično delničarstvo oz. lastništvo v številnih podjetjih. Nastanek in tip trga 

kapitala je bil odvisen od načina privatizacije, usmeritev, statusa bančnega sektorja, 

organizacije obračunskih in poravnalnih postopkov, opredelitve trţnih segmentov, izbora 

načina trgovanja in predvsem od izbrane tehnologije (Veselinovič 2008, 27–35). 

Primarni trg kapitala v Sloveniji ima kratko, a pestro preteklost. Z vidika pravne ureditve in 

nadzora lahko njegov razvoj razdelimo na tri faze (Prohaska 2004, 120): 

1. faza: obdobje pred osamosvojitvijo od leta 1989 do junija 1991 – gre za pionirsko 

obdobje, ko drţava še ni dobro obvladovala svoje vloge na trgu kapitala (ni zahtevala 

dovoljenja za javno ponujene vrednostne papirje. Splošnemu navdušenju nad 

vrednostnimi papirji je sledila vrsta izdaj vrednostnih papirjev podjetij, obveznice pa je 

izdajala tudi drţava. 

2. faza: obdobje od junija 1991 do marca 1994 – funkcijo urejanja primarnega trga kapitala 

je prevzelo Ministrstvo za finance RS. Vedno bolj jasno je postalo, da je vloga drţave 

zaščita malih investitorjev, ki jo lahko doseţe z zahtevo po razkritju vseh pomembnih 

podatkov in informacij o vrednostnem papirju, ponujenem javnosti, in o njegovem 

izdajatelju v obliki prospekta, ki je na voljo kupcem. V tem obdobju so imela največji 

deleţ vseh izdaj podjetja, povečevati pa se je začel tudi deleţ bank. 

3. faza: od sprejema Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Zakona o investicijskih skladih – 

po sprejemu teh zakonov je bila za urejanje primarnega trga kapitala zadolţena neodvisna 

Agencija za trg vrednostnih papirjev. Značilnosti te faze so: lastninjenje druţbenih 

podjetij, izdaja drţavnih obveznic, izdaja delnic in obveznic bank, izdaja obveznic SRD 

in Stanovanjskega sklada. Posebnost tretje faze je, da izdaj dolgoročnih vrednostnih 

papirjev podjetij, pri katerih s prodajo priteče v podjetja nov kapital, ni bilo. Šlo je za 



 

17 

veliko število dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so nastali predvsem zaradi ukrepov 

drţave, podjetja pa na tem trgu niso pridobila skoraj nič novega kapitala. 

Iz zgoraj navedenega lahko povzamemo, da je bil organizirani trg potreben iz dveh razlogov: 

 za transparenten, uravnavan in pošten prenos lastništva med novimi nastalimi delničarji 

in 

 zaradi potrebe po upravljanju javnega dolga, pridobivanju tujih investitorjev in v 

določenih primerih tudi zaradi potrebe po sveţem kapitalu. 

Zaradi načina lastninskega preoblikovanja, ko je bilo marsikatero podjetje v procesu preveč 

ovrednoteno, in velikega števila podjetij, ki so se v relativno kratkem obdobju naenkrat znašla 

na trgu, pa tudi zaradi načina, kako je centralna banka vodila denarno politiko (vodeno 

drsenje tečaja tolarja, sterilizacija, obrestne mere so visoke, prav tako marţe), pa se pravi 

primarni trg (razen tisti iz naslova lastninjenja v primeru javnih ponudb) ni uspel razviti 

(Veselinovič 2008, 27–35). 

Preteţni del vrednostnih papirjev, ki se pojavlja na slovenskem trgu kapitala, ni nastal kot 

posledica preferenc investitorjev in izdajateljev. Investitorji niso ponujali svojih prihrankov, 

ampak certifikate, ki jim jih je dala drţava, drugi pa so izdajali delnice na način, ki jih je 

predpisala drţava. 

V zvezi z mestom trga kapitala v slovenskem finančnem sistemu najverjetneje velja, da je bila 

v poznih osemdesetih letih in v prvi polovici devetdesetih let zamujena velika priloţnost, da 

bi postal pomembnejši del finančnega sistema, ker ni bila izrabljena njegova potencialno 

velika konkurenčna prednost. Kasneje je ta konkurenčna prednost splahnela, kar je bila 

posledica sprememb v bankah, kjer se je obrestna marţa zniţala in se je povečalo zaupanje 

vanje. Pomembno je tudi zmanjšanje zaupanja v trg kapitala. To je zlasti posledica tega, da so 

finančni posredniki na trgu kapitala z izrazito kratkoročno naravnanostjo izgubili precejšen 

del zaupanja ekonomskih subjektov.  

Trg kapitala je dobil bolj opazno vlogo šele leta 1996, ko se je začelo trgovati s prvo 

olastninjeno slovensko firmo (Kolinska, d. d.) na Ljubljanski borzi. Pred tem se je na trgu 

trgovalo z nekaterimi novimi nastalimi delniškimi druţbami in obveznicami. 

Pri pravem primernem trgu izdajatelj novih dolţniških in/ali lastniških vrednostnih papirjev 

praviloma pride do sveţega dolgoročnega investicijskega denarja. Če je ta uporabljen za 

sveţo investicijo, ustvarja razvoj (Veselinovič 2000, 409). V Sloveniji bo pravi primarni trg 

aktualen šele, ko bosta v celoti zaključena procesa lastninjenja in privatizacije. 

Na splošno lahko rečemo, da je bil slovenski kapitalski trg v preteklosti očitno podcenjen in 

da v zadnjem času po vključitvi v EU in še posebej v EMU dobiva primerljive evropske 
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vrednosti in celo več (Veselinovič 2008, 27–35). Slovenski trg kapitala je bil v preteklih letih 

eden najmanj nestanovitnih svetovnih trgov vse do sedanje svetovne finančne krize. 

2.1.2 Ljubljanska borza 

Začetek delovanja sekundarnega trga v Sloveniji predstavlja ustanovitev Ljubljanske borze 

vrednostnih papirjev 26. decembra 1989. Namen borze je povezovanje med ponudbo in 

povpraševanjem po vrednostnih papirjih. Najprej je bila Ljubljanska borza za blago in 

vrednostne (ter kasneje tudi valute) ustanovljena leta 1923, pri čemer je začela delovati leta 

1924. Med drugo svetovno vojno je pod italijansko oblastjo še delovala v zmanjšanem 

obsegu; kasneje pod nemško oblastjo pa ni več delovala (Veselinovič 2003, 129). Znova je 

bila ustanovljena 26. decembra 1989 v Ljubljani kot jugoslovanska borza in začela trgovati z 

11 vrednostnimi papirji. Ob osamosvojitvi se je preoblikovala v Ljubljansko borzo, d. d., 

Ljubljana. 

Borza opravlja naslednje dejavnosti: organiziranje povezovanja ponudbe in povpraševanja v 

prometu z vrednostnimi papirji, informiranje o ponudbi, povpraševanju, trţni vrednosti in 

drugih podatkih o vrednostnih papirjih, ugotavljanje oziroma kotiranje tečajev vrednostnih 

papirjev in objavljanje tečajev vrednostnih papirjev in organiziranje posredovanja z zlatom in 

plemenitimi kovinami ter omogočanje tehničnih storitev za potrebe organiziranega trgovanja 

(Jamnik, Krašovec in Ţnidaršič 2000, 144). 

Nadzor nad poslovanjem borze izvaja Agencija za trg vrednostnih papirjev. Danes borza 

trguje z nekaj več kot 200 vrednostnimi papirji. 

2.2 Investicijski skladi 

2.2.1 Zgodovina investicijskih skladov v svetu 

Začetki razvoja investicijskih skladov segajo v 19. stoletje. Prvi investicijski skladi naj bi se 

pojavili na Nizozemskem, njihov ustanovitelj naj bi bil kralj Willliam1, ki je leta 1822 

ustanovil prvi investicijski sklad na svetu. Investicijska druţba se je imenovala »Societe 

Generale des Pays – Bas pour Favoriser L'industrie Nationale«. Po prepričanju nekaterih pa 

začetek skladov sega v Amsterdam v leto 1774. Na Škotskem in v Angliji so se investicijski 

skladi pojavili v drugi polovici devetnajstega stoletja. Podobni so bili ameriškim zaprtim 

skladom (Fink 2008, 8–9). Po znanih podatkih se prvič omenja investicijski vzajemni sklad v 

letu 1868, ko so v takratni v kolonialni Veliki Britaniji na ta način izbirali kapital za izgradnjo 

ţelezniških povezav. Kasneje so delnice teh investicijskih skladov uvrstili na borzo, da so 

vlagatelji lahko kupovali in prodajali deleţ tovrstnih skladov. Kapital, zbran v skladih, ni bil 

več namenjen samo za izvajanje velikih projektov, ampak so z njim kupovali vrednostne 



 

19 

papirje, predvsem delnice in obveznice drugih podjetij na borzi (Lubej 2005, 28–29). Ti 

skladi niso imeli svojega zaposlenega kadra, ampak so sklade vodile managerske organizacije 

ali pa fiskalni agenti. Prednost take organizacije je bila v nizkih stroških poslovanja in v 

istočasnem upravljanja več skladov (Fink 2008, 8–9). 

V ZDA so se skladi začeli pojavljati proti koncu devetnajstega stoletja. To so bili zaprti 

investicijski skladi. Prvi odprti ali vzajemni sklad v ZDA je bil ustanovljen v Bostonu leta 

1924. V tem času so bili zaprti investicijski skladi mnogo bolj priljubljeni kot vzajemni 

skladi. Toda kriza leta 1929 je pokazala, da so zaprti skladi bolj izpostavljeni tveganju in 

izgubi. 21. marca 1924 je Edward G. Leffer ustanovil vzajemni sklad, imenovan 

»Massachusetts Investors' Trust« (MIT). Istega leta, 29. julija, je Paul C. Cabot ustanovil 

vzajemni sklad, imenovan State Street Investment Corporation, 23. novembra 1925 je Leffer s 

skupino Bostončanov ustanovil še tretji vzajemni sklad. Vsi omenjeni skladi so imeli 

značilnosti sedanjih vzajemnih skladov (Fink 2008, 9–11). Prvi pravi ameriški vzajemni 

sklad, ki se je pojavil le nekaj tednov po borznem zlomu, je bil Shaw-Loomis-Saytesov sklad. 

V sedemdesetih letih so v ZDA prevladovali skladi kratkoročnih vrednostnih papirjev, v 

naslednjih letih skladi občinskih obveznic, nato opcijsko-dobičkovni skladi in drugi 

specializirani skladi. Prvi drţavni sklad se je pojavil v začetku 80-ih let (Rugg 1986, 279). 

Ko je trţišče vrednostnih papirjev v osemdesetih ponovno zaţivelo, so se razcveteli tudi 

vzajemni skladi v ZDA. V ZDA so vzajemni skladi prevladujoča alternativa dolgoročnega 

varčevanja, saj upravljajo večino kapitala, namenjenega dolgoročnemu varčevanju (Lubej 

2005, 25). Vlagatelji skušajo najti čim bolj neposredne poti investiranja v gospodarstvo, zato 

se vse pogosteje obračajo neposredno na vzajemne sklade in se tako izogibajo dragim 

posrednikom, torej bankam in zavarovalnicam.  

Konec prejšnjega stoletja jih je bilo v Zdruţenih drţavah 5655, v zadnjih dveh letih pa jih je 

nastalo še preko 1300. Panoga investicijskih skladov je v ZDA med najhitreje rastočimi 

gospodarskimi panogami. 

V EU so se skladi razcveteli v zadnjih petnajstih letih. Trţna pozicija vzajemnih skladov v EU 

je precej drugačna od pozicije bank ali zavarovalnic, saj nimajo široke baze strank in tudi ne 

tako neposredne moţnosti neposredno nagovarjati ţe obstoječe stranke k varčevanju v 

vzajemnih skladih. Zato pogosto nastopajo pod okriljem bank ali zavarovalnic in si preko njih 

utirajo poti do ciljne skupine – novih investitorjev v vzajemne sklade (Lubej 2005, 25). 

Med dva najbolj znana globalna vzajemna sklada sodita Pioneer Fund in Templeton Growth 

Fund. Pioneer Found je najstarejši še delujoči sklad na svetu, ki je bil ustanovljen leta 1928. 

Uvršča se med sklade rasti in kupuje delnice velikih podjetij po vsem svetu, večinoma pa v 

ZDA. Vlaga predvsem v panoge, kot so finančna industrija, proizvodnja izdelkov za široko 

potrošnjo, informacijska tehnologija, industrija in medicina. Templon Growth Fund, ki ravno 

tako sodi med najbolj uveljavljene sklade, je bil ustanovljen leta 1945. Cilj sklada je aktivno 
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iskanje moţnosti za dolgoročno rast vrednosti, predvsem z naloţbami v delnice podjetij po 

vsem svetu, pa tudi v vrednostne papirje s stalnim donosom, katerih izdajatelji so drţave ali 

podjetja. Sklad lahko investira v katero koli drţavo, industrijsko panogo, brez omejitev deleţa 

po posameznih naloţbah (Lubej 2003, 62–63).  

Razvoj je počasi pripeljal do velikega števila različnih vrst in tipov skladov, tako tudi do 

današnjih vzajemnih skladov, ki imajo spremenljivo število deleţev enot ali točk, ki jih je 

moč vsak dan poslovanja sklada kupiti ali prodati (Lubej 2005, 28–29). V svetu je pribliţno 

od 40 do 50 tisoč vzajemnih skladov, kar nam daje slutiti, kako velika je ta industrija in 

kakšen je njen globalni pomen. V različnih oblikah skladov je več kot polovica vsega kapitala 

na svetovnih borzah (Lubej 2003, 62). 

2.2.2 Zgodovina investicijskih skladov v Sloveniji 

Da bi razumeli vlogo in način nastanka investicijskih skladov v Sloveniji, bomo na kratko 

predstavili proces privatizacije. Prav tako je privatizacija povezana z nastankom trga kapitala, 

ki je opisan v prejšnjem poglavju. 

Lastninsko preoblikovanje v Sloveniji 

Privatizacija oziroma lastninjenje je v Sloveniji postalo aktualno v času nastanka nove drţave 

zaradi spremembe druţbeno-političnega in gospodarskega sistema. Od leta 1991, ko je 

Slovenija postala samostojna, je prišlo do privatizacije oziroma lastninjenja druţbene lastnine.  

Osnova za lastninsko preoblikovanje druţbenega premoţenje je bil Zakon o lastninskem 

preoblikovanju, ki je bil sprejet v novembru 1992. V Sloveniji je lastninsko preoblikovanje 

povzročilo veliko ponudbo vrednostnih papirjev na trgu. Uporabili smo kombinacijo dveh 

skrajnih metod lastninskega preoblikovanja – odkupno in razdelitveno (Veselinovič 2003, 

124). V razdelitvenem delu so lahko sodelovali prav vsi drţavljani Republike Slovenije, ki so 

t. i. lastninska potrdila v procesu lastninjenja lahko vloţili v svoje podjetje, podjetje v javni 

prodaji in/ali v pooblaščene investicijske druţbe (t. i. PID-e ali zaprte privatizacijske sklade) 

(Veselinovič 2008, 27–35). Privatizacijska shema vsakega podjetja je predvidevala tudi 

lastništvo privatizacijskih zaprtih investicijskih skladov. Po privatizacijskem modelu je 10 % 

podjetij prvotno pristalo v lasti Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, 10 % v lasti Odškodninskega sklada, 20 % v lasti Razvojnega sklada Republike 

Slovenije, 20 % je ostalo v rokah zaposlenih v teh podjetjih, zadnjih 40 % pa je bilo na voljo 

tako zaposlenim kot tudi zunanjim udeleţencem (Veselinovič 2003, 124). 

Podjetja so bila samostojna pri izbiri načinov lastninskega preoblikovanja, vendar so morala 

pri tem upoštevati zakonsko določen prenos 40 % premoţenja na institucionalne lastnike kot 

tudi ostale zakonske določbe in izvedbene predpise, ki so določali način lastninskega 
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preoblikovanja podjetja (Ţnidaršič Kranjc 1999, 43). Z lastninskim preoblikovanjem podjetij 

so se ta spremenila iz podjetij z druţbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki na 

celotnem trajnem kapitalu preoblikovanega podjetja. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je določil sedem načinov lastninskega 

preoblikovanja podjetij; ti so (Ţnidaršič Kranjc 1999, 44): 

 prenos navadnih delnic na sklade, 

 interna razdelitev delnic, 

 notranji odkup delnic, 

 prodaja delnic podjetja (na podlagi javnega razpisa z zbiranjem ponudb, z javno prodajo 

delnic ali na javni draţbi), 

 prodaja vseh sredstev podjetja, 

 preoblikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala, 

 prenos delnic na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

Privatizacija druţbene lastnine je pomenila slabost za razvoj investicijskih skladov. Ker so 

upravljavci pooblaščenih investicijskih druţb (PID-ov) zbrali veliko več lastninskih 

certifikatov, kot so načrtovalci privatizacije predvideli, se je pojavila privatizacijska luknja. 

Drţava je med druţbe za upravljanje v zameno za lastninske certifikate razdeljevala tudi 

nekakovostno premoţenje, kar je imelo za posledico niţjo knjigovodsko vrednost delnic  

PID-ov. Kapitalski trg takrat ni bil primerno urejen, pomanjkljiv je bil tudi nadzor nad 

poslovanjem druţb za upravljanje pooblaščenih investicijskih druţb. Posledice tega bo so bile 

sumljive transakcije med PID-i, tihi prevzemi podjetij, manipulacije trţnih tečajev delnic in 

podobno.  

Velika večina pooblaščenih investicijskih druţb je trţno premoţenje zamenjala za netrţne 

vrednostne papirje in si tako omogočila pogoje za preoblikovanje v finančne holdinge, nad 

katerimi Agencija za trg vrednostnih papirjev nima nadzora. Nekatere pooblaščene 

investicijske druţbe pa so netrţne vrednostne papirje prodale in povečale deleţ trţnih 

vrednostnih papirjev. Portfelj so tako prilagodile zahtevam za preoblikovanje v navadno 

investicijsko druţbo. Tako so se pooblaščene investicijske druţbe zaradi sistemske 

neustreznosti preoblikovale v ustreznejše oblike, ki so za vlagatelje bolj zanimive – torej v 

vzajemne sklade, investicijsko druţbo ali finančni holding. Vzajemni skladi v Sloveniji pa 

niso nastali samo kot nasledniki investicijskih druţb, ampak so jih ustanovile tudi druţbe za 

upravljanje. 

Kljub mnoţični in na videz nenadzorovani obliki lastninjenja v Sloveniji pa je v bistvu ves 

proces zelo nadzorovan. Do »prave« privatizacije nekaterih pomembnih slovenskih drţavnih 

podjetij (telekom, energetika, ţeleznice itd.) pa tako še ni prišlo (Veselinovič 2008, 27–35). 
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Razvoj investicijskih skladov v Sloveniji 

Mnoţično so se investicijski skladi pojavili šele z odpravo druţbene lastnine. Vzrok nastanka 

je podoben kot v drugih drţavah srednje in vzhodne Evrope (Ribnikar 1998, 60-62). Osnovo 

za razvoj najdemo v pooblaščenih investicijskih druţbah (PID), ki so dobile svoje ime zaradi 

neprimerne strukture njihovih portfeljev za investicijske druţbe (deleţi v druţbah z 

neomejeno odgovornostjo, velik del portfelja v netrţnih delniških druţbah in v obliki 

neizkoriščenih lastninskih certifikatov ipd.). Pooblaščene investicijske druţbe so bile 

ustanovljene z namenom zbiranja lastniških certifikatov in nalaganja teh zbranih certifikatov v 

delnice, ki jih je prodajal Sklad Republike Slovenije za razvoj v skladu z Zakonom o 

lastninskem preoblikovanju. Po preoblikovanju posebnih investicijskih druţb se je del s 

preteţno trţnimi naloţbami preoblikoval v redno investicijsko druţbo. Tako se je ob koncu 

leta 2003 končalo obdobje, v katerem so se PID-i morali preoblikovati v redne delniške 

druţbe oziroma v redne investicijske sklade. 

Začetek poslovanja investicijskih skladov v Sloveniji sega v leto 1992, ko se je pojavil prvi 

vzajemni sklad po imenu »Galileo«. Sklad, katerega ustanoviteljica je bila Kmečka druţba, 

posluje še danes. Konec leta 1992 je sklad dobil prvo konkurenco, in sicer s pojavom novega 

vzajemnega sklada »LBM Piramida« pod upravljanjem LB Maksime. V letu 1993 so bili 

ustanovljeni še trije vzajemni skladi, leto dni kasneje pa kar osem. Tako je v Sloveniji do 

spremembe zakonodaje (1. januarja 1995) ţe obstajalo trinajst vzajemnih skladov (Ţnidaršič 

Kranjc 1999, 109).  

Sprva so bili to samo vzajemni skladi in so bili tesno povezani s prvotnimi 

borznoposredniškimi druţbami. Praviloma so bili ti vzajemni skladi in tudi 

borznoposredniške druţbe ustanovljeni na podjetniški osnovi, brez posebnih povezav z 

drugimi finančnimi institucijami. V tistem časovnem obdobju trg kapitala in tudi porajajoče 

se finančne institucije niso imeli pomembne vloge v slovenskem finančnem prostoru 

(Lukovac in Jašovič 2000, 419). Nadaljnji razvoj vzajemnih skladov je bil močno odvisen od 

sprejemanja nove zakonodaje o investicijskih skladih ter od dogajanja na trgu kapitala. 

Konkurenca na trgu vzajemnih skladov je vse bolj ostra. S 1. septembrom 2004 so se na 

slovenskem trgu pojavili prvi tuji uradno registrirani ponudniki vzajemnih skladov. To bo bili 

vzajemni skladi Raiffeisen Capital Management, ki jih trţi Raiffeisen Krekova banka. 

Čeprav o obstoju investicijskih skladov govorimo ţe pred letom 1993, pa je navedena 

dejavnost doţivela večji vzpon in pravno ureditev podobno kot v drugih drţavah osrednje in 

vzhodne Evrope šele z začetkom privatizacije (Ţnidaršič Kranjc 1999, 41). Razvoj skladov je 

zacvetel s pojavom privatizacije in do leta 1995 je bilo na slovenskem 13 investicijskih 

skladov. V tem obdobju se je večina vlagateljev odločala med KD Rastko, Galileo ali Bond. 

Po skromnih in nič kaj bleščečih začetkih so si slovenski vzajemni skladi v zadnjih letih 

pridobili precejšen obseg kapitala v upravljanju, ki vztrajno narašča. Delno je to posledica 

donosov kapitala v upravljanju, vendar večji del rasti prispevajo nova vplačila investitorjev 
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(Lubej 2005, 42). Število skladov pa je iz leta v leto raslo, leta 2005 je bilo 14 DZU, ki so 

upravljale skupaj 52 vzajemnih skladov, danes je 14 DZU, ki upravljajo 120 skladov. 

Razvoj vzajemnih skladov v Sloveniji lahko pričakujemo tudi v novih oblikah skladov na 

domačem trgu, kot so sklad skladov, skladi denarnega trga, indeksni skladi, pomoţni skladi in 

podobno. Ti skladi imajo posebno naloţbeno politiko, po kateri se razlikujejo od navedenih 

vzajemnih skladov, in so namenjeni posebnim skupinam vlagateljev s posebnimi 

pričakovanji. Ker je slovenski trg majhen, je vprašanje, koliko novih vrst skladov lahko 

pričakujemo, prav tako pa tudi ciljnih vlagateljev ni veliko za njihovo donosnost. Pozicija 

vzajemnih skladov v Sloveniji je podobna poziciji teh v EU. Vzajemni skladi pogosto 

nastopajo pod okriljem bank in zavarovalnic. 

Zakonska urejenost investicijskih skladov 

Sami investicijski skladi so bili prvič uzakonjeni kot subjekti privatizacije v Zakonu o 

lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je bil sprejet v novembru leta 1992 (Ţnidaršič Kranjc 

1999, 41). Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje, ki je pričel veljati 13. 

marca 1994, pa je uredil pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in druţb za upravljanje 

ter njihovo poslovanje.  

Cilji, ki jih je zakonodajalec postavil s sprejetjem Zakona o investicijskih skladih in druţbah 

za upravljanje, so predvsem naslednji (Ţnidaršič Kranjc 1999, 41): 

 omogočiti nastanek in razvoj novih nebančnih finančnih ustanov z namenom spodbujanja 

in nadaljnjega razvoja kapitalskega trga in vrednostnih papirjev in s tem zagotoviti 

uravnoteţenje slovenskega finančnega sistema; 

 omogočiti uporabo zasebnih prihrankov za gospodarski razvoj na način, ki bo z vidika 

tveganja in donosa zanimiv tako za varčevalce kot za podjetja; 

 zagotoviti drobnim investitorjem potrebno strokovno pomoč pri uporabi prihrankov s 

ciljem povečanja donosa ob še sprejemljivi, po moţnosti najmanjši stopnji tveganja; 

 povečati zaupanje drobnih investitorjev v nove finančne ustanove z upoštevanjem 

zahtevnih evropskih standardov informiranja javnosti in zagotavljanja varnosti 

poslovanja skladov; 

 zagotoviti posebne instrumente nadzora, ki bodo osebam in institucijam, ki upravljajo z 

zbranimi finančnimi sredstvi, onemogočali manipulacije ali nevestno poslovanje z njimi; 

 oblikovati vzajemne sklade in investicijske druţbe po zgledu drţav Evropske skupnosti 

na podlagi sprejetih smernic in priporočil;  

 doseči vključevanje v mednarodne trge kapitala;  

 oblikovati pooblaščene investicijske druţbe kot udeleţenke v procesih lastninskega 

preoblikovanja podjetij. 
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Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (ZISDU 2002) je opredelil dve 

temeljni obliki investicijskih skladov, ki sta poznani tudi po svetu: 

 vzajemne sklade, ki so odprti skladi in niso pravne osebe, ter 

 investicijske druţbe, ki so zaprti skladi in so pravne osebe. 

Bistvene predpostavke za nadaljnje uspešno delo investicijskih skladov so bile izpolnjene s 

sprejetjem Zakona o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje, katerega namen je bil v 

prvi vrsti zaščititi investitorje (Prohaska 1999, 13-17). 

Po 1. januarju 1995 so morali vsi vzajemni skladi preiti v upravljanje druţb za upravljanje, 

ustanovljenih po Zakonu o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (Ţnidaršič Kranjc 

1999, 109). S to zahtevo ter z ostalimi pogoji in obveznostmi, ki jih je prinesel zakon, so 

borzne hiše opustile idejo o upravljanju vzajemnih skladov, ker z vidika ekonomskega 

interesa realizirajo več prihodkov s klasičnim svetovanjem, predvsem pa z individualnim 

upravljanjem s portfelji. 

Zaradi pribliţevanja Slovenije EU je bilo treba spremeniti zakonodajo, ki je urejala 

poslovanje investicijskih skladov. Leta 2002 je bil sprejet nov »Zakon o investicijskih skladih 

in druţbah za upravljanje«. Novi zakon je uvedel nekaj pomembnih sprememb v poslovanju 

slovenskih vzajemnih skladov. Prva je bila sprejetje UCITS, kar je bil velik korak naprej za 

razvoj vzajemnih skladov v Sloveniji. Druga novost je bila ta, da so bile z novo zakonodajo 

odpravljene praktično vse omejitve, ki so veljale za Slovenijo za sklade v času tranzicije. 

Odpravljena je bila 10 % omejitev naloţb v tuje vrednostne papirje (Lubej 2005, 49–50).  

Nadzor nad poslovanjem vzajemnih skladov in druţb za upravljanje izvaja drţavna institucija, 

imenovana Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) (Lubej 2005, 37). Obvezne so tudi 

letne revizije poslovanja vzajemnih skladov in DZU, ki jih opravljajo neodvisne revizijske 

druţbe.  

Konec septembra 2007 je Drţavni zbor RS sprejel spremembo Zakona o investicijskih skladih 

in druţbah za upravljanje (ZISDU-1B). Zakon je pričel veljati 25. oktobra 2007. 

Najpomembnejša novost zakona je moţnost, da druţbe za upravljanje lahko preoblikujejo 

obstoječe sklade v krovni sklad. Pod okrilje krovnega sklada se lahko pridruţi eden ali več 

podskladov. S 1. januarjem 2009 pa so se krovni skladi pojavili tudi na trţišču. Prednost 

krovnih skladov za vlagatelje je v tem, da lahko brez dodatnih davčnih obveznosti prenašajo 

svoja sredstva med podskladi krovnega sklada. S tem fizične osebe odloţijo plačilo davka na 

kapitalski dobiček.  

V preglednici 1 prikazujemo seznam druţb za upravljanje, katerih skladi so neposredno 

dostopni za vlagatelja pri nas. Tiste, ki imajo v drugem stolpcu navedeno število podskladov, 

so ţe uvedle krovne sklade. 
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Preglednica 1: Družbe za upravljanje s podskladi na dan 15. avgust 2010 

Druţba za upravljanje Število podskladov Odlog davka 

Abančna DZU 12 Da 

Ilirika DZU 9 Da 

Infond 9 Da 

KD skladi 17 Da 

Krekova DZU 5 Da 

Alta skladi 11 Da 

Nacionalna finančna druţba 8 Da 

NLB skladi 15 Da 

Perspektiva DZU / / 

Primorski skladi 4 Da 

Probanka DZU 5 Da 

DUS Krona / / 

Triglav DZU 10 Da 

NFD 7 Da 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev b. l. in lasten prikaz. 

2.2.3 Ureditev na področju investicijskih in vzajemnih skladov v EU 

Slovenija je od 1. 5. 2004 dalje članica EU, zato je zanjo pomembna tudi zakonodaja na 

področju skladov, ki velja za EU. Evropska unija je področje vzajemnih skladov uredila z 

UCITS (Undertaking for Collective Investment in Tranfsferable Securities) Direktivo o 

investicijskih skladih in druţbah za upravljanje 85/611/EEC, sprejeto leta 1985. S to direktivo 

je Evropa predpisala pogoje, ki jih morajo druţbe za upravljanje izpolnjevati, da lahko trţijo 

enote premoţenja svojih skladov znotraj drţav Evropske unije (Lubej 2005, 49). 

Direktiva ima dva cilja (Lubej 2005, 50): 

 omogočiti konkurenčne pogoje med vzajemnimi skladi in  

 zagotoviti učinkovit nadzor nad delovanjem vzajemnih skladov ter tako zaščititi 

investitorje pred izgubo vloţenih sredstev. 

V letu 2001 je Evropski svet s finančnim ministrom sprejel dve novi direktivi, katerih namen 

je izboljšati, dopolniti in razširiti obstoječo zakonodajo UCITS direktivo. Prva direktiva se je 

osredotočila na proizvod. Njen cilj je odpraviti ovire za čezmejno trţenje enote vzajemnih 

skladov. Direktiva zajema samo tiste produkte (sklade), ki imajo sedeţ v drţavi članici (EU 

ali EEA), so ponujeni javnosti, investirajo v prenosljive vrednostne papirje, delujejo na 

principu razpršitve tveganja in svoja sredstva zaupajo skrbniški banki. Druga direktiva se v 

prvi vrsti ukvarja z druţbami za upravljanje, ki so ustanovljene v drţavah članicah EU. Ta 

direktiva omogoča, da DZU dobijo evropski potni list, s katerim lahko delujejo po vsej EU in 

tako razpršijo svoje aktivnosti tudi na druge drţave (Lubej 2005, 50–51). 
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2.2.4 Opredelitev investicijskih skladov 

Po Zakonu o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (ZISDU-1, Ur. l. RS, št. 

110/2002) je investicijski sklad institucija, katere edini namen je javno zbiranje denarnih 

sredstev fizičnih in pravnih oseb in nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje in druge 

likvidne finančne naloţbe po načelih razpršitve tveganj. Vsak investitor, ki investira svoj denar v 

investicijsko druţbo, je upravičen do svojega sorazmernega deleţa v druţbinem portfelju glede 

na višino investiranih sredstev v primerjavi s celotnim portfeljem. Investicijski skladi 

investitorjem ponujajo moţnost, da s skupnim investiranjem izkoriščajo prednosti, ki jih 

ponujajo različni finančni trgi. 

Investicijske druţbe (angl. investment companies oz. investment trust) oz. investicijski skladi 

(angl. investment funds) so navadne finančne institucije. Njihovi ustanovitelji so razni 

subjekti, kot npr. druge druţbe, zlasti finančne npr. pokojninski in zavarovalni skladi, banke, 

pa tudi premoţni posamezniki. Ustanovitelji morajo biti predvsem sposobni tako druţbo 

upravljati. Namen ustanovitve investicijskih druţb oz. skladov je zadovoljiti različne 

investicijske potrebe oz. ţelje, ki jih ni mogoče zadovoljiti z neposrednim investiranjem v 

posamezne vrednostne papirje (Ţnidaršič Kranjc 1999, 17). 

Investicijski skladi so pomembni udeleţenci na sodobnih finančnih trgih. Svojim 

uporabnikom ponujajo številne prednosti pred drugimi oblikami vlaganja, na primer 

razpršitev premoţenja in zato manjše tveganje, strokovnost upravljanja, likvidnost sredstev, 

niţje transakcijske stroške, široko paleto storitev investitorjem, nadzor institucij nad 

poslovanjem investicijskih skladov in samostojnost izbire stopnje tveganja (Pahor 2000, 89). 

V investicijskih skladih se zbirajo in zdruţujejo prihranki mnogih posameznikov in podjetij; 

ta sredstva se nato investirajo v različne vrednostne papirje. Investicijski skladi pridobivajo 

sredstva z izdajo svojih delnic, investicijskih certifikatov. Investicijski sklad je ločeno 

premoţenje, za katerega lahko sestavimo premoţenjsko bilanco. V aktivi ima delnice in druge 

papirje podjetij in bank ter obveznice drţave, v pasivi pa ima delnice investicijske druţbe. Gre 

torej za tipično premoţenjsko bilanco finančnega posrednika (Ribnikar 1999, 218). 

Danes najpogostejša oblika investicijskih skladov so vzajemni skladi, ki so se razvili iz 

zaprtih investicijskih skladov in so prilagojeni nekaterim posebnim zahtevam sodobnega časa 

in vlagateljem. Zaprti skladi so bili najbolj popularni v času zgodnjega industrijskega razvoja, 

nato pa je njihova priljubljenost začela upadati. V letu 2001 so predstavljali le 3 % v 

primerjavi z odprtimi skladi (Lee 2005, 3). Poslovanje z odprtimi vzajemnimi skladi je za 

vlagatelje enostavnejše. Tudi namen teh skladov je drugačen, saj so ustanovljeni za 

dolgoročno varčevanje in plemenitenje kapitala (Jesenek 2003, 72). 
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2.2.5 Vrste investicijskih skladov 

Različni investicijski skladi imajo različno investicijsko politiko. Zaradi prilagajanja in ţeljam 

investitorjev se je v obdobju od ustanovitve prvega investicijskega sklada do danes razvila 

vrsta najrazličnejših investicijskih skladov, ki ustrezajo različnim investitorjem (Pahor 2000, 

89). Vsi skladi pa ohranjajo enak temeljni namen in osnovni način delovanja. 

Investicijske sklade lahko razvrščano glede na različna merila. Skladi se tako lahko ločijo po 

tveganju, donosnosti, nekateri skladi pa so specializirani. V osnovi ločimo investicijske 

druţbe oziroma sklade glede na (Ţnidaršič Kranjc 1999, 27): 

 cilj, ki ga zasledujejo in je povezan s ciljem investitorja, ki vlaga v tak sklad, ter 

 moţnost in način unovčitve naloţbe v sklad. 

Vrste investicijskih skladov glede na cilj 

Cilj ali namen posamezne investicijske druţbe oz. sklada se opredli ţe ob ustanovitvi. Od cilja 

oz. namena sklada je odvisna tudi vrsta vrednostnih papirjev, ki jih ima sklad v svoji aktivi 

oz. ki jih kupuje. Številne investicijske namene lahko strnemo v nekatere skupine namenov, ki 

hkrati predstavljajo tudi obliko druţbe oz. sklada, saj so zanjo značilni prav vrednostni papirji, 

v katere investira (Ţnidaršič Kranjc 1999, 27). Temeljne skupine skladov oz. druţb, ki se 

razlikujejo po namenu, so (Ţnidaršič Kranjc 1999, 27–29): 

 Sklad rasti (Growth Fund) 

Cilj takšnega sklada je donosnost kapitala oziroma kar največji kapitalski dobiček. 

Kupujejo se visoko donosni vrednostni papirji, zlasti delnice, katerih cene hitro rastejo. 

Takšni skladi se imenujejo tudi Go-Go Funds. 

 Skladi dohodka (Income Funds) 

Cilj takega sklada je čim večji tekoči gotovinski dohodek iz dividend oz. obresti. Predmet 

nakupa so vrednostni papirji z visoko obrestno mero oz. dividendo. Večji donos pa je 

pogojen tudi z večjim tveganjem. 

 Sklad rasti in dohodka (Growth and Income Fund) 

Poglavitni cilj sklada je donosnost kapitala ob hkratnem zagotavljanju nekega 

gotovinskega dohodka iz dividend in obresti. Tveganost takega sklada je manjša kot v 

predhodno navedenih skladih. Predmet nakupa so delnice, zato ga imenujejo tudi 

Common Stock Fund. 

 Sklad dohodka in rasti (Income and Growth Fund) 

Cilj sklada je dohodek iz dividend in šele nato kapitalna donosnost. Predmet nakupa so 

delnice največjih in najboljših podjetij ter referenčne delnice. 
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 Sklad ravnotežja (Balanced Fund) 

Cilj takšnega sklada je tekoči dohodek kot tudi kapitalski donos ter posebej stabilnost 

investicije. Nudi manjši donos ob ugodnih in manjšo izgubo ob neugodnih trţnih 

razmerah. Predmet investiranja so različne delnice in obveznice. 

 Sklad brez obdavčenj (Tax Exempt Fund) 

Cilj sklada je investirati praviloma le v komunalne obveznice, ki niso obdavčene. 

 Sklad obveznic (Bonds Fund) 

Cilj sklada je zagotoviti tekoče stabilne dohodke, zato so predmet investiranja nizko, 

srednje in visoko kakovostne podjetniške obveznice.  

Poleg navedenih oblik skladov, ki se razlikujejo po cilju, ki ga zasledujemo, pa poznamo v 

svetu še posebne oblike skladov. Med njimi so najpomembnejši (Ţnidaršič Kranjc 1999, 28): 

 Skladi kratkoročnih vrednostnih papirjev (Money Market Fund) 

Ti skladi investirajo v kratkoročne vrednostne papirje in so zato visoko likvidni. 

 Specializirani skladi  

Investirajo le v določene dele industrije ali druge dejavnosti oziroma v delnice teh 

podjetij. 

 Skladi nepremičnin (Real Estate Fund) 

Investirajo v nepremičninske hipoteke in druge nepremičninske vrednostne papirje; ti 

omogočajo udeleţbo pri lastništvu teh nepremičnin in pridobivanje rente ter tudi davčne 

olajšave. 

Vrste investicijskih skladov glede na način unovčitve naložb 

Ta delitev investicijskih skladov je ena najpomembnejših in v praksi najpogostejših, saj gre za 

delitev glede na postavke na pasivni strani skladov.  

Glede na način unovčitve naloţb delimo investicijske sklade na (Ţnidaršič Kranjc 1999, 28): 

 Odprte investicijske sklade ali vzajemne sklade (Open-End Investment Company/ Funds), 

Odpri skladi, ki so po naravi skladi s spremenljivim obsegom kapitala, so se razvili iz 

zaprtih investicijskih skladov in so danes daleč pogostejša oblika vlaganj v sklade.  

 Zaprte investicijske sklade (Closed-End Investment Funds). 

Zaprti skladi so najstarejši investicijski skladi, katerih značilnost je fiksen obseg kapitala. 

Ob nastanku izdajo fiksno število delnic, ki jih prejmejo vlagatelji kot nadomestilo za 

vloţena sredstva.  
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Bili so najbolj popularni v času zgodnjega industrijskega razvoja, nato pa je njihova 

priljubljenost začela upadati. V letu 2001 so v ZDA predstavljali le 3 % v primerjavi z 

odprtimi skladi (Gremillion 2005, 3). 

2.2.6 Vrste investicijskih skladov v Sloveniji 

Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje je opredelil obe temeljni in 

najpogostejši obliki investicijskih skladov, ki sta poznani tudi po svetu (Ţnidaršič Kranjc 

1999, 58): 

 investicijske druţbe, ki so zaprti skladi in so pravne osebe, ter 

 vzajemne sklade, ki so odprti skladi in niso pravne osebe. 

Investicijske družbe oziroma zaprti investicijski skladi 

Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje določa, da se investicijska druţba 

ustanovi kot delniška druţba, in sicer izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in 

investiranje tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in 

razpršitve tveganja. Investicijske druţbe uvrščamo med zaprte sklade, saj investitor od 

investicijske druţbe ne more zahtevati, da mu delnice odkupi (Ţnidaršič Kranjc 1999, 62). 

Vse delnice investicijskega sklada morajo biti navadne delnice istega razreda, saj ta ne sme 

izdati prednostnih delnic ali delnic, ki bi posameznemu delničarju zagotavljale ugodnejši 

poloţaj, kot tudi ne delnic, ki bi lastnikom zagotavljale nesorazmerna upravičenja. Delnice 

investicijskega sklada se glasijo na ime in njihova prenosljivost ne sme biti omejena. Delnice 

investicijskega sklada se lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti vplačane v celoti pred 

vpisom ustanovitve investicijskega sklada oziroma pred vpisom povečanja osnovnega 

kapitala investicijskega sklada v sodni register (Ţnidaršič Kranjc 1999, 62). Skladi se med 

seboj razlikujejo po področju vlaganja bodisi v delnice ali obveznice različnih subjektov, 

različne gospodarske panoge in različne dele sveta. 

2.3 Vzajemni skladi 

2.3.1 Opredelitev vzajemnih skladov 

Po Zakonu o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (ZISDU-1) vzajemni sklad ni 

niti pravna niti fizična oseba, ampak je opredeljen kot premoţenje, ki ga sestavljajo naloţbe v 

prenosljive vrednostne papirje in ki je bilo financirano z denarjem fizičnih oziroma pravnih 

oseb ter je v lasti teh oseb. Premoţenje sklada je ločeno od premoţenja druţbe za upravljanje, 

ki upravlja te sklad. Premoţenje vzajemnih skladov upravljajo profesionalni upravitelji, ki 

imajo zaledje v analitski sluţbi, ki s ciljem povečanja dejavnosti sklada nenehno raziskuje 
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trge, podjetja in panoge (Kleindienst 2001, 443–444). Vzajemni skladi so odprti investicijski 

skladi, kar pomeni, da velikost sklada ni vnaprej fiksno določena, ampak se njegova velikost 

zaradi dnevnih prilivov in odlivov lahko vseskozi spreminja. Vsak sklad ima svoje 

premoţenje razdeljeno na posamezne investicijske kupone oz. točke sklada ali enote 

premoţenja. Ti investicijski kuponi se glasijo na določeno število točk oz. enot premoţenja in 

tako sestavljajo pasivo posameznega vzajemnega sklada. Število enot vzajemnega sklada ni 

omejeno, izdajajo se dnevno glede na povpraševanje.  

Investitorji v vzajemni sklad lahko kadar koli svoja preseţna sredstva nakaţejo v sklad in s 

tem kupujejo investicijske kupone, po drugi strani pa lahko prav tako prodajo investicijske 

kupone in dobijo svoj denar razmeroma hitro in na enostaven način nazaj na svoj transakcijski 

račun. Vlagatelji torej lahko v vzajemni sklad prosto vstopajo in izstopajo z nakupom ali 

prodajo enot premoţenja sklada. Z nakupom vlagatelj pridobi investicijski kupon in postane 

lastnik dela vzajemnega sklada sorazmerno s svojim vloţkom. To pa tudi poveča likvidnost 

investicijskega sklada in zmanjša stroške prodaje oz. provizije. V sklad vplačana sredstva 

upravljavci sklada v skladu z investicijsko politiko posameznega vzajemnega sklada vlagajo v 

različne vrednostne papirje. S tem upravljavci vzajemnega sklada oblikujejo njegovo aktivo, 

ki jo drugače poznamo pod izrazom portfelj vzajemnega sklada. 

Investicijski kupon je vrednostni papir, katerega izdajatelj je druţba za upravljanje. Glede na 

navedeno lahko investicijski kupon definiramo kot vrednostni papir, s katerim se druţba za 

upravljanje zavezuje njegovemu imetniku, da mu bo v skladu s pravili upravljanja 

vzajemnega sklada izplačala (Ţnidaršič Kranjc 1999, 60): 

 sorazmerni del čistega dobička iz naloţb vzajemnega sklada, 

 sorazmerni del vrednosti sredstev vzajemnega sklada v primeru njegove likvidacije ter 

 vrednost investicijskega kupona proti vrnitvi le-tega. 

Investicijski kupon se glasi na ime in ni prenosljiv. Vplača se lahko samo v denarju in mora 

biti ob vpisu v celoti vplačan.  

Vzajemni skladi omogočajo, da posamezniki investirajo manjše količine denarja, ki ga ti 

vlagajo v različne naloţbe. Investiranje v vzajemne sklade za posameznike ponuja številne 

prednosti (Gremillion 2005, 3): 

 vzajemni sklad zbrana sredstva vlaga na različna področja, 

 zmanjšanje tveganja zaradi razpršitve vlaganja sredstev, 

 doseči ekonomijo obsega, ki ni mogoča za manjše investitorje.  

Zaradi naštetih prednosti je vlaganje v vzajemne sklade v ZDA v letu 2003 naraslo in preseglo 

vlaganja v banke. 
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2.3.2 Ustanovitev vzajemnega sklada 

Vzajemni sklad smejo ustanoviti samo druţbe za upravljanje (DZU). Druţba za upravljanje je 

gospodarska druţba, ki se ustanovi izključno z namenom upravljanja investicijskih skladov in 

ne sme opravljati nobene druge dejavnosti. Organizirana je lahko kot delniška druţba ali kot 

druţba z omejeno odgovornostjo v smislu določil Zakona o gospodarskih druţbah. Druţba za 

upravljanje upravlja sklad v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in druţbah za 

upravljanje, Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in drugimi podzakonskimi akti (ZISDU-1 

2002). Premoţenje druţbe za upravljanje mora biti po zakonu popolnoma ločeno od 

premoţenja sklada. 

Če ţeli posamezna druţba za upravljanje pridobiti dovoljenje za ustanovitev vzajemnega 

sklada, mora za to zaprositi ustrezen nadzorni organ. Pri nas v Sloveniji se ta organ imenuje 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Ta tudi izvaja nadzor nad druţbo za 

upravljanje, ki lahko druţbi odvzame licenco za upravljanje, če bi prekršila zakone. V 

primeru odvzema licence se upravljanje vzajemnega sklada prenese na drugo druţbo za 

upravljanje ter tako poskrbi za nemoteno delovanje vzajemnega sklada. 

Preglednica 2: Seznam družb za upravljanje 

Zap. št. DZU 

1. Abančna DZU, d. o. o. 

2. DUS Krona, d. o. o. 

3. Ilirika DZU, d. o. o. 

4. Infond, d. o. o. 

5. KD skladi, d. o. o. 

6. Krekova DZU, d. o. o. 

7. Medvešek Pušnik DZU, d. d. 

8. NFD DZU, d. o. o. 

9. NLB skladi, d. o. o. 

10. Perspektiva DZU, d. o. o. 

11. Publikum PDU, d. d. 

12. Primorski skladi, d. d. 

13. Probanka upravljanje, d. o. o. 

14. Triglav DZU, d. o. o. 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev b. l., lasten prikaz. 

2.3.3 Vrste vzajemnih skladov 

Vzajemne sklade lahko delimo na več načinov. Dve najpogostejši sta delitev po naloţbeni in 

geografski razporeditvi naloţb, nato pa tudi po načinu upravljanja in panoţni razporeditvi 

naloţb (Lubej 2005, 65). 

http://www.abancna-dzu.si/
http://www.dus-krona.si/
http://www.ilirika-dzu.si/
http://www.infond.si/
http://www.kd-skladi.si/
http://www.krekova-druzba.si/
http://www.medvesekpusnik.si/
http://www.nfd.si/
http://www.nlbskladi.si/
http://www.perspektiva.si/
http://www.publikum.si/
http://www.primorski-skladi.si/
http://www.triglav-du.si/
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ZISDU-1 zahteva, da vzajemni skladi ţe v svojem imenu napovedo, kakšno naloţbeno 

politiko bodo imeli. Glede na to je najpogostejša delitev skladov na tri osnovne vrste skladov, 

in sicer na delniške sklade, obvezniške in mešane vzajemne sklade, ki jih poznamo tudi v 

Sloveniji. 

Delniški vzajemni skladi 

Delniški vzajemni skladi investirajo finančna sredstva predvsem v delnice. V portfelju 

delniškega vzajemnega sklada najdemo tudi pribliţno 10 % denarja in drugih visoko likvidnih 

naloţb, občasno tudi določen deleţ obveznic, pa tudi drugih naloţb, še posebej, kadar se 

delniškim trgom obetajo teţki časi. Naloţbe v te vrste skladov prinašajo visoke donose, kar pa 

je pogojeno tudi z višjim tveganjem. Zaradi tega delniške sklade uvrščamo med srednje 

tvegane in visoko donosne. Primerni so za daljšo dobo vlaganja, in sicer nad pet let. 

Obvezniški vzajemni skladi 

So ena bolj konzervativnih oblik vzajemnih skladov, tako da prinašajo relativno majhno 

donosnost ob praviloma majhnem tveganju. Predstavljajo predvsem alternativo dolgoročnemu 

varčevanju v banki, kjer je v ospredju interesov vernost in ne donos. Ta vrsta vzajemnih 

skladov je bila pri nas v preteklosti sicer prisotna, vendar zanemarjena, saj smo Slovenci 

relativno konzervativni vlagatelji in smo zato obdrţali sredstva v bankah. Tisti, ki pa so 

vendarle prestopili stare (bančne) navade varčevanja, so raje izbrali delniške ali mešane 

sklade (Lubej 2005, 70). 

Obvezniški skladi večino sredstev v upravljanju nalagajo v dolţniške vrednostne papirje z 

najvišjo boniteto, ki zagotavljajo fiksen donos. Večina dohodkov teh skladov predstavljajo 

obresti, kapitalski dobički pa so manjši. Cilj sklada je doseganje čim večjega in stalnega 

prihodka za njihovega delničarja. Primerni so za dobo varčevanja tri leta in več. 

Delijo se na (Motaln 2005, 24): 

 obdavčene sklade obveznic, ki jih tvorijo skladi drţavnih obveznic, skladi z rokom 

dospelosti, skladi hipotekarnih obveznic, skladi podjetniških obveznic ter skladi 

fleksibilnih obveznic; 

 neobdavčene sklade obveznic, ki jih sestavljajo nacionalni skladi obveznic, skladi 

občinskih obveznic, zavarovani skladi občinskih obveznic in skladi visoko donosnih 

obveznic. 

Mešani oziroma uravnoteženi vzajemni skladi 

Zbrana sredstva vlagateljev razporejajo predvsem v delniške in obvezniške naloţbe, ob tem pa 

tudi v denarne rezerve, in sicer zaradi podobnih razlogov kot delniški skladi. Naloţbe se lahko 
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nagibajo bolj na delniško ali bolj na obvezniško stran. Podskupina mešanih vzajemnih 

skladov so uravnoteţeni vzajemni skladi, ki enakomerno investirajo v delnice in obveznice 

(Lubej 2005, 69). Uvrščamo jih med zmerno tvegane in predstavljajo varnost donosov naloţb 

in povprečne letne donose. Primerni so za tiste, ki se z investiranjem na kapitalske trge in v 

vzajemne sklade šele seznanjajo. 

2.3.4 Slovenski vzajemni skladi 

V Sloveniji poznamo vse zgoraj naštete vrste vzajemnih skladov, ki jih upravljajo druţbe za 

upravljanje. V raziskavo naloge vključimo delniške, mešane in obvezniške vzajemne sklade.  

Vlaganje v vzajemne sklade v Sloveniji iz leta v leto narašča. V letu 2004 je bilo v vzajemne 

sklade naloţenih 867,2 milijona EUR (evro), leta 2005 1.376,6 milijarde EUR, leta 2006 

1.920,8 milijarde EUR, leta 2007 2.908,2 milijarde EUR, leta 2008 1.505,3 milijarde EUR in 

leta 2009 1.842,3 milijarde EUR (Agencija za trg vrednostnih papirjev 2010). Opazen padec 

naloţb v vzajemne sklade je viden v letu 2008, ko se je pojavila finančna kriza, v letu 2009 pa 

je vlaganje v vzajemne sklade spet naraslo. 

 

Slika 2: Grafični prikaz trgovanja vzajemnega sklada 

Vir: Gastineau 2010, 2. 

2.3.5 Prednosti vlaganja v vzajemne sklade 

Vlaganje v vzajemne sklade ponuja številne prednosti, kot so (Kinnel 2009, 3): 

 transparentnost naloţb,  

 razpršitev tveganja,  

 enostavna izbira sklada in primerjava med njimi, 

 moţnost investiranja na tuje trge, 

 nizki stroški, 

 pregledno poslovanje, 

 enostavna prodaja in nakup točk vzajemnih skladov, 

 javnost in sledljivost vrednosti točke vzajemnega sklada, 

 investiranje brez provizije, 

 strokovno upravljanje s premoţenjem sklada. 
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2.3.6 Slabosti vlaganja v vzajemne sklade 

Vlaganje v vzajemne sklade ima poleg navedenih prednosti tudi določene slabosti (Bogle 

1994, 55–56): 

 vzajemni skladi ne omogočajo neposrednega stika med investitorjem in investicijskim 

svetovalcem vzajemnega sklada; 

 vzajemni skladi imajo velik obseg stroškov; to so provizije pri nakupu in prodaji enot; 

 v skladu investitor izgubi nadzor nad doseganjem kapitalskih dobičkov v nasprotju z 

neposrednim investiranjem, pri katerem lahko natančno določi, kdaj bo in kdaj ne bo 

dosegal kapitalskega dobička ali izgube in pri čemer lahko upošteva davčni vidik; 

 število vzajemnih skladov na trgu postaja vedno večje, zato izbira vzajemnega sklada za 

posameznega investitorja ni nič laţja kot izbira posameznega vrednostnega papirja. 

2.3.7 Tveganja vzajemnih skladov 

Vzajemni skladi so pri svojem poslovanju izpostavljeni določenim tveganjem. Največje 

tveganje vzajemnih skladov je naloţbeno tveganje. S širjenjem naloţbenih politik vzajemnih 

skladov na kapitalske trge, ki so izven Evropske unije, grozi povečanje tečajnega in 

obrestnega tveganja. Zaradi tega bodo vzajemni skladi pri svojem poslovanju izpostavljeni še 

večjemu tveganju. 

Naložbeno tveganje 

Naloţbeno tveganje vzajemnega sklada je povezano z naloţbeno strukturo vsakega 

posameznega vzajemnega sklada. Vrednostni papirji majhnih, hitro rastočih delniških druţb 

so bolj tvegani kot vrednostni papirji najboljših velikih delniških druţb. Na splošno so delnice 

bolj tvegane kot obveznice (Zobavnik 1997, 6). 

Likvidnostno tveganje 

O likvidnostnem tveganju govorimo takrat, ko DZU ni sposobna izplačati zahtev po 

unovčenju točk vzajemnega sklada. Likvidnostno tveganje je odvisno od naloţbene polite 

vzajemnega sklada. Da bi se izognila naloţbenemu tveganju, ima DZU del naloţb plasiranih v 

visoko likvidne naloţbe (Rugg 1986, 11). 

Valutno tveganje 

Pod valutnim tveganjem na splošno razumemo nevarnost spremembe deviznega tečaja v 

obdobju od trenutka vlaganja do vrnitve kapitala, naloţenega v tujo valuto. Valutno tveganje 

predstavljajo moţna nihanja oziroma odstopanja deviznega tečaja določene valute okrog 
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njene pričakovane srednje vrednosti. Posledice nepričakovanih sprememb deviznega tečaja 

določene valute se kaţejo v obliki dobička ali izgube (Prohaska 2004, 190).  

Obrestno tveganje 

Naslednji mikroekonomski dejavnik, ki lahko vpliva na donosnost naloţbe, je trţna obrestna 

mera, ki se skozi določeno časovno obdobje lahko spreminja. Teţko je govoriti o neki stalni 

neposredni povezanosti gibanja obrestnih mer na trgu denarja in o gibanju tečajev delnic na 

kapitalskem trgu. Zvišanje obrestnih mer običajno zavira gospodarsko rast, vendar to še ne 

pomeni nujno, da vsako zvišanje obrestne mere negativno vpliva na kapitalski trg. Obrestne 

mere na trgu so pogosto odvisne od gibanja splošne ravni cen (Leš 2007, 7–8). 

2.3.8 Varnost vzajemnih skladov 

Vzajemni skladi spadajo na področje investicijskih skladov, ki pa je zakonsko eno izmed 

najstroţje urejenih področij. Druţba za upravljanje mora upravljati vzajemni sklad v skladu z 

Zakonom o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje, Zakonom o trgu vrednostnih 

papirjev ter drugimi podzakonskimi akti.  

Nadzor nad poslovanjem druţb za upravljanje ima Agencija za trg vrednostnih papirjev. 

Agencija ima zakonsko podlago za odvzem licence druţbi za upravljanje, ki bi kršila zakone. 

Enkrat na leto svoje mnenje poda tudi neodvisna revizijska hiša, in sicer za vsak vzajemni 

sklad posebej. To mnenje in letno poročilo sta dostopna za javnost (Zakon o investicijskih 

skladih in druţbah za upravljanje – ZISDU-1 2002). 
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3 PREDSTAVITEV OSNOVNIH POJMOV POVEZANIH Z VZAJEMNIMI 

SKLADI 

3.1 Vrednost enote premoženja (VEP) 

Vrednost enote premoţenja (VEP) predstavlja vrednost točke vzajemnega sklada na izbrani 

dan. Vrednost enote premoţenja (VEP) ali vrednost točke vzajemnega sklada izračunamo 

tako, da od sredstev odštejemo obveznosti in rezervacije. Dnevna čista vrednost sredstev 

vzajemnega sklada se deli s številom enot premoţenja vzajemnega sklada v obtoku. VEP se 

določi v skladu z metodologijo za izračun čiste vrednosti investicijskega sklada in VEP 

vzajemnega sklada, ki jo predpiše Agencija za trg vrednostnih papirjev (Dimovski in Gregorič 

2000, 175). Vse vrednosti točk vzajemnih skladov za potrebe naše raziskave črpamo s spletne 

strani KD finančne točke, kjer so objavljene dnevne vrednosti za vsak sklad posebej. 

3.2 Donosnost in varnost vzajemnega sklada 

Donosnost in varnost vzajemnega sklada sta medsebojno odvisni. Večja kot je varnost, niţji je 

donos in obratno. Donos izhaja iz dividend ali obresti, kar je odvisno od portfelja sklada 

(Macrae 1997, 15). 

Varnost je zagotovljena predvsem z razpršitvijo naloţb. Vzajemni skladi svoje premoţenje 

razpršijo med veliko število vrednostnih papirjev. S tem povečajo varnost in zmanjšajo 

tveganje na minimalno raven. Mali investitor lahko majhne vloţek preko vzajemnega sklada 

razprši med več sto vrednostnih papirjev, medtem ko bi lahko z istim zneskom sam vlagal v 

bistveno manj različnih naloţb in bi bil zato izpostavljen večjemu tveganju (Bogle 1994, 50). 

Kljub takemu zmanjšanju tveganja pa se lahko še vedno ohrani moţnost visokih donosov, 

seveda odvisno od politike investiranja sklada. Varnost investiranega premoţenja povečuje 

tudi strokovno upravljanje sklada. Druţbe za upravljanje s svojimi analitiki in upravitelji 

skrbno in strokovno proučujejo in šele nato izbirajo naloţbe vzajemnega sklada (Lubej 2003, 

55). 

Deleţ sredstev v delniških vzajemnih skladih je v Sloveniji konec leta 2009 znašal skoraj 

64 %, medtem ko so obvezniški vzajemni skladi dosegli komaj 2 %, vzajemni skladi 

denarnega trga pa samo 1 %. Tudi v Evropi so imeli delniški vzajemni skladi konec leta 2009 

največji deleţ sredstev v upravljanju, in sicer 34 %. Vendar je bil deleţ sredstev posameznih 

vrst evropskih vzajemnih skladov veliko bolj enakomerno porazdeljen, saj je znašal deleţ 

obvezniških vzajemnih skladov in vzajemnih skladov denarnega trga skupaj 44 %, deleţ 

delniških vzajemnih skladov in mešanih pa 50 %. Glede na navedeno lahko ugotovimo, da so 

vlagatelji v Evropi bolj nagnjeni k varnosti in manj k tveganju kot vlagatelji v Sloveniji 

(Agencija za trg vrednostnih papirjev 2010, 25).  
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3.3 Stopnja tveganja vzajemnega sklada 

Različne vrste vzajemnih skladov prinašajo različne stopnje privzetega tveganja. Kljub temu 

velja pravilo, da večji donosi pomenijo tudi večje tveganje. Tveganje je cena, ki jo je treba 

plačati za višje pričakovane donose (Falkenstein 2009, 2). V nalogi ugotavljamo medsebojno 

povezanost med donosnostjo in tveganjem.  

Zdruţenje druţb za upravljanje je ob soglasju Agencije za trg vrednostnih papirjev sestavilo 

10-stopenjsko lestvico za ocenjevanje tveganosti vzajemnih skladov. Stopnje si sledijo od 

najmanjše do največje tveganosti oziroma od 1 do 10. Ni pa znano, kakšno metodo je 

Zdruţenje druţb za upravljanje uporabilo za ugotavljanje tveganja posameznega vzajemnega 

sklada. V prilogi 5 je prikazana tabela z opisi ocen tveganja vzajemnih skladov in z 

razvrstitvijo vzajemnih skladov. 

Vzajemni skladi domačih druţb za upravljanje uporabljajo zgoraj omenjeno lestvico za 

ocenjevanje tveganj vzajemnih skladov. Ocena tveganja za posamezen sklad je navedena v 

tečajnici vzajemnih skladov. 

3.4 Indeks Ljubljanske borze  

Borzni indeks je indeks celotnega delniškega trga Ljubljanske borze, ki meri donosnost 

celotnega slovenskega organiziranega kapitalskega trga. Njegov temeljni namen je 

zagotavljati zbirne in jedrnate informacije o gibanju cen največjih in najlikvidnejših delnic na 

borznem in prostem trgu. SBI TOP predstavlja prvi pravi slovenski blue-chip indeks v 

zgodovini Ljubljanske borze. V takšne indekse so vključene najbolj likvidne delnice s 

posameznega trga. Namen indeksa je slediti najboljšim delnicam na Ljubljanski borzi in tako 

nuditi osnovo za naprednejše finančne produkte. Hkrati sluţi SBI TOP benchmark indeks, ki 

nudi informacije o gibanju cen največjih in najlikvidnejših delnic na organiziranem trgu 

Ljubljanske borze glavne značilnosti SBI TOP (Indeksi Ljubljanske borze 2010, 3): 

 Blue-chip benchmark indeks Ljubljanske borze, 

 je cenovni indeks (v EUR), tehtan s trţno kapitalizacijo v prostem obtoku, 

 izhodiščna vrednost 1000 na dan 30. marec 2006, 

 vključuje 5–10 rednih delnic, 

 likvidnostni kriteriji za vključitev v indeks: minimalna trţna kapitalizacija v prostem 

obtoku 50 mio EUR, minimalni povprečni delovni promet (brez sveţnjev) 50.000,00 

EUR, 

 omejitev deleţa posamezne delnice na največ 30 %, 

 transparentni računski parametri (faktorji za prosti obtok in določitev deleţa), 

 revizije sestave indeksa se izvajajo polletno, kvartalno pa se prilagodijo deleţi vključenih 

delnic, 

 pravilo stabilnosti (največ 2 v sestavi pri rednih revizijah), 
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 pri izračunu delnic v prostem obtoku se pri določanju razredov vrednosti določijo na 0,1, 

 razširjen odbor za indekse v okviru skupine borz CEESEG, 

 spremembe sestave indeksov se uveljavijo po tretjem petku v mesecu revizije, kar 

sovpada z datumi zapadlosti produktov za zavarovanje portfelja, 

 izračunavanje v realnem času (pon–pet, 9.30–13.00). Indeks se izračunava po 

Laspeyresovi formuli (enačba 1)(Indeksi Ljubljanske borze 2010, 3):  

 1000
p q RF

SBI TOP c FF
borzna vrednost

, (1) 

kjer pomeni: 

SBI TOP – ljubljanski borzni indeks, 

p – tečaj, 

q – število kotirajočih delnic, 

RF – faktor prilagoditve deleţa (max13 %), 

FF – faktor prostega obtoka,  

c – popravni faktor. 
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4 EMPIRIČNA ŠTUDIJA 

Temeljna teza naloge je, da tudi v Sloveniji kljub razmeroma nerazvitemu mlademu trgu 

vzajemnih skladov veljajo podobne zakonitosti kot na razvitih finančnih trgih. Te zakonitosti 

se odraţajo vsaj v tveganju prilagojeni donosnosti, vplivu dejavnikov na spremembe vrednosti 

točk vzajemnih skladov in uporabnosti mer tveganja naloţb v vzajemne sklade. 

Pričujočo temeljno tezo bomo preverili z veljavnostjo naslednjih treh hipotez: 

 Hipoteza 1: Skladi z večjim tveganjem imajo tudi večjo donosnost.  

 Hipoteza 2: Gospodarska rast, inflacija, BI in obrestna mera so povezani z vrednostjo 

točke vzajemnega sklada.  

 Hipoteza 3: Mera tveganja VaR ni uporabna v trenutnih razmerah ekstremne volatilnosti, 

ki je posledica finančne krize. 

4.1 Povezanost med donosnostjo vzajemnega sklada in tveganjem 

Večina ljudi ni naklonjena tveganju, vendar so pripravljeni nalagati svoj denar, če je tveganje 

»plačano z ustrezno donosnostjo« (Mramor 1993, 104). Naloţbe v sklade so vedno povezane 

tudi z določenim tveganjem. V ta namen je Zdruţenje druţb za upravljanje za slovenske 

sklade sestavilo lestvico tveganja, ki je prikazana v prilogi 5, in sicer v obsegu od 1 do 10 za 

posamezen sklad, kjer 1 pomeni najniţje tveganje oziroma največjo varnost in praviloma tudi 

najniţji donos ter 10 največje tveganje oziroma najniţjo varnost in največji donos.  

Z uporabo modela CAPM izračunavamo tveganje β posameznih vzajemnih skladov in 

ugotavljamo povezanost med donosnostjo vzajemnega sklada in tveganjem. Tveganje za svoje 

vzajemne sklade pa je ţe določila vsaka DZU na podlagi lestvice tveganja Zdruţenja druţb za 

upravljanje. Posamezne stopnje tveganja in opisi so razvidni iz priloge 5. Na eni strani ţe 

določene stopnje tveganja vzajemnih skladov, ki so jih določile druţbe za upravljanje, 

primerjamo z izračunanim tveganjem β in ugotavljamo razlike med njimi. 

Glede na temeljno tezo postavimo hipotezo: 

 Hipoteza 1: Skladi z večjim tveganjem imajo tudi večjo donosnost. 

Obrazloţitev: po ekonomski teoriji (konkretno CAPM model in drugi modeli) naj bi imeli 

finančni instrumenti z večjim tveganjem tudi višjo pričakovano donosnost. To naj bi veljalo 

tudi za vzajemne sklade. Vendar obstaja razlika med pričakovano in dejansko donosnostjo, 

zato bomo v okviru te hipoteze preverili, ali so bili vzajemni skladi v Sloveniji v 

proučevanem obdobju zaradi večjega tveganja tudi bolj donosni (kot je bilo pričakovati). 

Cilj – poiskati ţelimo funkcijsko odvisnost med našo ocenjeno stopnjo tveganja vzajemnega 

sklada in vrednostjo točke oziroma donosnostjo. 
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4.2 Model določanja cen dolgoročnih naložb – CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

Eden najpomembnejših modelov na finančnem področju je model določanja cen dolgoročnih 

naloţb CAPM (Capital Asset Pricing Model), ki je preprost in intuitiven in zato najbolj 

pogosto uporabljen model premoţenjske teorije vse do danes (Sharpe 1964, 425–442). CAPM 

je pomemben analitični pripomoček tako pri financiranju podjetja kot tudi pri analizah naloţb.  

Osnove modela CAMP je razvil Markowitz z oblikovanjem sodobne premoţenjske teorije, ki 

so jo kasneje izboljševali drugi ekonomisti. S tem je določil temelje predhodnim modelom za 

določanje cen dolgoročnih naloţb. Markowitz je pokazal, da so pomembne informacije za 

izbiro najboljšega premoţenja zbrane v treh statističnih podatkih (Markowitz 1952, 77): 

 aritmetični sredini, 

 standardnem odklonu in 

 korelaciji. 

Najpomembnejša lastnost sodobne premoţenjske teorije je, da vlagatelj lahko zmanjša 

tveganje premoţenja, če ima v premoţenju vrednostne papirje, ki med seboj niso popolnoma 

povezani (korelirani). To pomeni, da vlagatelji zmanjšajo tveganje z razpršitvijo naloţb v 

premoţenju. 

Model CAMP so med leti 1962 in 1964 prvič predstavili Sharpe, Lintner in Mossin. Leta 

1965 pa sta Fama in Samuelson razvila koncept učinkovitega finančnega trga (Fabozzi, 

Focardi in Kolm 2006, 5). Sharpe, Markowitz in Merton so za področje finančne ekonomije 

(CAPM) prejeli Nobelovo nagrado. Omenjeni model se je začel vse bolj uporabljati v 

sedemdesetih letih preteklega stoletja, posebno pa v osemdesetih letih z namenom določanja 

cen dolgoročnih naloţb. Osnovna ideja modela CAPM je, da trg nagradi vlagatelje, če so 

pripravljeni sprejeti tveganje. 

Enačba za CAPM se glasi (Stubelj 2009, 21–38): 

   -  ,i f m fr r r r  (2) 

kjer pomeni: 

ir  – zahtevana donosnost vlagateljev, 

fr  – netvegana stopnja donosa oz. netvegana obrestna mera, 

β – prispevek delnice k tveganju premoţenja, mera sistematičnega tveganja, 

mr  – trţno donosnost in 

-  m fr r  – trţno premijo za tveganje. 

Ta enačba kaţe odnos med pričakovano donosnostjo in ß posamezne naloţbe. Pove nam, da je 

pričakovana oziroma zahtevana donosnost posameznega tveganega vrednostnega papirja 
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enaka donosnosti netveganega vrednostnega papirja 
fr , povečana za premijo za tveganje, ki 

je odvisna od dveh količin (Mramor 1991, 3–4): 

 ocene tveganja, ki velja za vsak posamezen tvegan vrednostni papir in je enaka razliki 

med pričakovano donosnostjo premoţenja, naloţenega v vse tvegane vrednostne papirje, 

in donosnostjo netveganih vrednostnih papirjev, ter 

 obsega sistematičnega tveganja posameznega vrednostnega papirja; to je tveganje, ki ga 

posamezen vrednostni papir doprinese k tveganju celotnega premoţenja in ga zato z 

diverzifikacijo ni mogoče odpraviti. 

Sistematično tveganje β je tveganje pri naloţbah, ki ga ni mogoče odpraviti z razpršenostjo 

naloţb (Bergant 2003). Tveganje β predstavlja sistematično tveganje vzajemnega sklada za 

investitorja, pri čemer je tveganje definirano kot moč kovariiranja sklada s celotnim trgom. To 

pomeni, da β meri, v kolikšni meri se sklad in trg gibljeta v isti smeri. β lahko zavzame tako 

negativne kot pozitivne vrednosti. Naloţba z β=1 je povprečno tvegana, naloţba z β<1 je 

podpovprečno tvegana, naloţba za β>1 pa je nadpovprečno tvegana (Falkenstein 2009, 21–

38). Če je β enaka ena, pomeni, da je koreliranost s trgom popolna. Vrednost VEP naj bi se v 

opazovanem obdobju gibala enako kot borzni indeks. Če je β enaka nič, pomeni, da je sklad 

popolnoma nekoreliran s trgom, spremembe tečaja borznega indeksa naj ne bi imele vpliva na 

spreminjanje vrednosti VEP. Vrednost β med 0 in 1 pove, da je vzajemni sklad v povprečju 

manj tvegan kot trg. Če pa je β večja od ena, pomeni, da naj bi sklad na spremembe vrednosti 

na trgu reagiral bolj kot trg – v primeru porasta borznega indeksa naj bi VEP porasel bolj kot 

indeks, v primeru padca pa naj bi izgubil več vrednosti. Mogoče je tudi, da je β negativna. V 

tem primeru naj bi vrednost VEP rasla, medtem ko bi cene ostalih delnic padale (Brigham in 

Daves 2002, 41). Negativne β je teţko najti, saj se večina vrednostnih papirjev giblje v skladu 

s spremembami na kapitalskih trgih. Pomembno pojasnjevalno vlogo pa ima tudi 

determinacijski koeficient (R²), ki pove, kolikšen del tveganja VEP lahko razloţimo s 

tveganjem trga. 

Koeficient β je v najboljšem primeru le pribliţek. Za posamezno naloţbo se β bičajno 

ocenjuje na podlagi preteklih podatkov o gibanju donosov opazovane naloţbe kot tudi trţnega 

donosa. Ocenjevanje β pa je odvisno tudi od metode ocenjevanja in časovnega obdobja, za 

katerega koeficient izračunavamo (Fabozzi in Peterson 2003, 298). 

Netvegana stopnja donosa oziroma netvegana obrestna mera nam pove, kakšno donosnost za 

investicijo lahko pričakujemo, če tveganje ni prisotno (Damodaran 2002, 154). Tveganje se 

meri v obliki variance dejanskih donosnosti od pričakovanih. Tveganje naloţbe je večje, če so 

večja odstopanja dejanskih donosnosti od pričakovanih, oziroma naloţba je netvegana, če so 

dejanske donosnosti naloţbe vedno enake pričakovanim. Pogoj za to je, da naloţba ne vsebuje 

nikakršnega kreditnega tveganja. Za tako naloţbo mora stati organizacija, za katero ne obstaja 

verjetnost propada in ki brezpogojno izpolnjuje svoje obveznosti. Takšna organizacija je 

lahko drţava, ki ima nadzor nad emisijo denarja in lahko v obdobju finančne stiske poravnava 
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svoje finančne obveznosti (Damodaran 2005, 91). Kot netvegano obrestno mero se v praksi 

najpogosteje uporablja drţavne obveznice z dospelostjo med 10 in 30 let. V literaturi pa je 

konsenz, da je desetletna obveznica najbolj primerna za netvegano obrestno mero. 

 

Slika 3: Premica trga vrednostnih papirjev 

Vir: Duhovnik 2005, 12. 

Trţna premija za tveganje je razlika med pričakovano donosnostjo, ki jo dobimo na trgu ob 

popolni diverzifikaciji, ter donosnostjo netvegane obrestne mere. Najbolj standarden način 

ocenjevanja trţne premije za tveganje je ocenjevanje na podlagi preteklih podatkov. Pri tem 

načinu primerjamo pretekle donose skladov s preteklimi donosi netveganih vrednostnih 

papirjev (drţavnih obveznic). Dobljena razlika na letni ravni predstavlja zgodovinsko trţno 

premijo za tveganje, ki je tudi najboljši pokazatelj prihodnje pričakovane premije za tveganje 

(Razboršek 2008, 15). 

CAPM model vpelje novo obravnavanje tveganja: pričakovana stopnja donosnosti naloţbe naj 

bi bila enaka netvegani obrestni meri, povečani za premijo za tveganje, ki odraţa razmerje 

med donosnostjo naloţbe in donosnostjo celotnega trţnega premoţenja (Pavković 2007, 17). 

Osnova CAPM je, da je vrednost naloţbe enaka sedanji pričakovani vrednosti denarnih tokov, 

popravljene s premijo za tveganje. Obstaja tesna povezava med vrednostjo neke naloţbe in 

njenim tveganjem. Pričakovana stopnja donosnosti naloţbe naj bi bila enaka netvegani 

obrestni mri, povečani za premijo za tveganje, ki odraţa razmerje med donosnostjo naloţbe in 

donosnostjo trţnega premoţenja (Solnik 1996, povzeto po Pavković 2007, 139). 
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Osnovna verzija CAPM modela, ki predstavlja osnovo moderne finančne teorije, ima 

naslednje predpostavke (Bodie, Kane in Marcus 2001, 232): 

 investitorji ne morejo vplivati na cene s svojim trgovanjem,  

 vsi investitorji načrtujejo za enako obdobje, 

 investitorji oblikujejo portfelj iz javnofinančnih sredstev, kot so delnice in obveznice, in 

imajo dostop do neomejenega poslovanja ali izposojanja po netvegani obrestni meri, 

 investitorji ne plačujejo davka na dobiček in nimajo transakcijskih stroškov, 

 vsi investitorji so racionalni, kar pomeni, da poskušajo oblikovati optimalne portfelje 

tveganih sredstev, 

 vsi investitorji analizirajo vrednostne papirje na enak način in imajo enake ekonomske 

poglede na svet, zaradi česar pridejo do enakih ocen verjetnostne porazdelitve prihodnjih 

denarnih tokov iz investiranja, ter razpoloţljive vrednostne papirje. 

Model CAPM poleg naštetih predpostavk temelji tudi na predpostavki, da je tveganje odvisno 

samo od β koeficienta. Čeprav v praksi predpostavke ne veljajo, je CAPM model zaradi 

enostavnosti eden najbolj pogosto uporabljenih modelov za ocenitev pričakovane donosnosti 

lastniškega kapitala. Po drugi stani pa je deleţen tudi veliko kritik (Fabozzi in Peterson 2003, 

298–299): 

 β koeficient je le pribliţek, 

 CAPM model temelji na nekaterih nerealnih podatkih, kot so neomejeno posojanje in 

izposojanje sredstev po netvegani obrestni meri, 

 CAPM modela v praski ne moremo testirati, ker trţno premoţenje obstaja le v teoriji, 

česar posledica je nezmoţnost preverjanja razmerja med pričakovanim donosom 

opazovanega portfelja in pričakovanim donosom trţnega premoţenja. 

Čeprav marsikaj nasprotuje modelu CAPM, je teorija v njegovem ozadju točna, saj svetuje 

vlagateljem, naj izberejo razpršeno premoţenje z nizkimi stroški. Prav tako jih sili k uporabi 

globalnih naloţb. Tudi če je CAPM vsaj pribliţno točen, bo pomembno vplival na vlagateljev 

odnos do posameznih vrednostnih papirjev (Pavković 2007, 23–24). 

4.2.1 Nabor podatkov 

Za potrebe konkretnih izračunov v okviru posamezne raziskave izvajamo korelacijo med 

gibanjem točke VEP in gibanjem posameznih borznih indeksov. Vrednosti borznih indeksov 

povzemamo s spletne strani http://www.tradingeconomics.com (Trading economics 2010), in 

sicer za naslednje drţave: ZDA, Mehiko, Brazilijo, Hrvaško, Indijo, Kitajsko, evro območje, 

Nemčijo, Hong Konk, Singapur in Juţno Korejo. Na podlagi vrednosti indeksov s pomočjo 

Microsoft Excel s funkcijo RSQ, ki vrne kvadrat Pearsonovega korelacijskega koeficienta 

med x in y, izračunavamo korelacijski koeficient. Borzni indeks (BI) drţave z najvišjo 

izračunano vrednostjo kvadrata Pearsonovega korelacijskega koeficienta med vrednostjo VEP 

http://www.tradingeconomics.com/
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(y) in BI (x) je podlaga za nadaljnje izračune v okviru posameznik raziskav. Izračune 

izvajamo za obdobje od 1. aprila 2003 do 24. decembra 2008.  

Za potrebe izračuna po CAPM modelu uporabljamo podatke o vrednosti točk skladov (VEP) 

slovenskih izdajateljev. Dnevne vrednosti točk skladov pridobivamo s spletne strani 

http://www.skladi.com/tecajnica.php (Skladi.com 2010). Ker pri CAPM modelu primerjamo 

dogajanje med gibanjem vrednosti točke posameznega sklada in primerljivim dogajanjem na 

trgu, za primerjalno vrednost jemljemo vrednosti gibanja indeksa SBI TOP za sklade, ki 

vlagajo na slovenski trg, za sklade, ki vlagajo na tuje trge, pa borzne indekse teh trgov. 

Ekonomske podatke o inflaciji, obrestnih merah in borznih indeksih za posamezne drţave 

povzemamo s spletne strani http://www.tradingeconomics.com (Trading economics 2010). 

Zbrane podatke za vrednosti točk posameznih skladov in vrednosti borznih indeksov 

primerjamo po metodi najmanjših kvadratov (linearna regresijska analiza).  

Bazo podatkov sestavljajo:  

 dnevni VEP podatki posameznega sklada od njegovega nastanka do 24. decembra 2008,  

 borzni indeksi posameznih drţav, v katere vlagajo vzajemni skladi, 

 inflacija posamezne drţave, kamor vzajemni sklad vlaga finančna sredstva. 

Vse izračune v nadaljevanju izvajamo z uporabo programa Microsoft Excel.  

4.2.2 Vzorec in opazovano časovno obdobje 

Skupno v nalogi zajamemo 118 skladov slovenskih izdajateljev, in sicer od njihovega 

nastanka do 28. decembra 2008. Izračun po CAPM metodi izvedemo za dve časovni obdobji, 

in sicer za obdobje od 1. januarja 1997 do 1. oktobra 2007, ki predstavlja prelomno točko, po 

kateri je nastopila svetovna finančna kriza, ter za obdobje od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 

2008. Za izračun β uporabimo zgodovinske podatke za vrednosti VEP, SBI TOP in borzne 

indekse tujih trgov za vzajemne sklade, ki vlagajo sredstva na tuje trge. 

4.2.3 Model CAPM na konkretnem primeru 

Z uporabo modela CAPM izračunamo stopnje tveganja posameznih vzajemnih skladov 

oziroma vrednosti β za vsak posamezen sklad in poiščemo odvisnost med stopnjo tveganja in 

vrednostjo točke oziroma donosnostjo. Izračunano tveganje β primerjamo z ţe določenimi 

stopnjami tveganja skladov, ki jih je določilo Zdruţenje druţb za upravljanje. 

Regresijsko premico izračunamo po enačbi: 

   -  i f m fR r r r , (3) 

http://www.tradingeconomics.com/
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kjer je: 

Ri – pričakovana donosnost naloţbe i, 

fr  – donosnost netvegane naloţbe, 

β – mera sistematičnega tveganja, 

rm – pričakovana trţna donosnost in 

m fr -r  – trţna premija za tveganje. 

Donosnost VEP točke v opazovanem časovnem intervalu računamo po naslednji enačbi (4): 

1  -1n
i

n

VEP
r

VEP
, (4) 

kjer je: 

ir  – pričakovana donosnost,  

nVEP  – podatek za n-to točko vzajemnega sklada in 

1nVEP  – vrednost naslednje (n+1) točke vzajemnega sklada. 

Donosnost točke v opazovanem časovnem obdobju računamo po naslednji enačbi (5): 

1 -1n
i

n

BI
r

BI
, (5) 

kjer je: 

ir  – pričakovana donosnost, 

nBI  – podatek za n-ti BI in 

1nBI  – podatek za (n+1) BI.  

Dnevne vrednosti VEP in BI vstavimo v enačbo 4 in 5. Izračune izvedemo za 5-dnevni, 10- in 

20-dnevni časovni interval.  

Mero sistematičnega tveganja izračunamo kot: 

2
  

xy

x

C
, (6) 

kjer je: 

β – mera sistematičnega tveganja, 

xyC  – kovarianca donosnosti med posamezno naloţbo in trţnim premoţenjem in 

2

x
 – varianca donosnosti trţnega premoţenja. 

Beta predstavlja smerni koeficient regresijske premice donosnosti trţnega premoţenja in 

donosnosti posamezne naloţbe. Velja, da večja spremenljivost donosnosti naloţbe pomeni 

večjo β, kar ima za posledico večje tveganje (Stubelj 2009, 21–38). 
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Za izdelavo preračuna in izračun donosnosti po CAPM potrebujemo še vrednosti za 

donosnost netvegane naloţbe rf oziroma netvegano obrestno mero Risk-Free Rate of Return. 

Teoretično netvegana obrestna mera pomeni donosnost naloţbe s tveganjem nič, ki jo lahko 

investitor pričakuje v določenem časovnem obdobju. Netvegana obrestna mara Risk-Free 

Rate of Return obstaja samo v teoriji, ker netveganih naloţb ni in tudi najbolj varne naloţba 

nosijo neko tveganje. Naloţba je netvegana, ko so dejansko realizirane donosnosti te naloţbe 

vedno enake pričakovanim. Najpomembnejši pogoj za to je, da naloţba ne vsebuje 

nikakršnega tveganja. Edina organizacija, ki izpolnjuje tak pogoj, je drţava, ki ima nadzor nad 

emisijo denarja (Damodaran 2005, 91). V praksi pa se za donosnost netvegane naloţbe 

uporabljajo različne obrestne mere, kot na primer drţavne ameriške obveznice, nemške 

drţavne obveznic in evropske obrestne mere EURIBOR. 

Za vrednosti netvegane naloţbe oziroma netvegano obrestno mero v naši nalogi uporabimo 

obrestno mero za inflacijsko indeksirane drţavne obveznice ZDA, ki imajo najdaljšo ročnost. 

Podatke pridobimo iz baze podatkov na spletni strani http://www.federalreserve.gov/ 

Releases/H15/data.htm (Federal Reserve Statistical Relese b. l.). Za vrednost netvegane 

obrestne mere vzamemo vrednost obrestne mere za inflacijsko indeksirane drţavne obveznice 

ZDA (YTM), in sicer za september 2007 vrednost 2,25 % za potrebe izračunov za obdobje 

normalnih trţnih razmer, in za december 2008 vrednost 2,43 % za potrebe izračunov za 

obdobje finančne krize.  

Donosnost netvegane naloţbe določimo tako, da obrestni meri za inflacijsko indeksirane 

drţavne obveznice ZDA prištejemo inflacijo posameznih drţav, kamor vzajemni sklad vlaga 

finančna sredstva. 

Donosnost netvegane naloţbe izračunamo kot: 

     fR YTM INF , (7) 

kjer je: 

  fR  – donosnost netvegane naloţbe, 

YTM  – obrestna mera za inflacijsko indeksirane drţavne obveznice ZDA in 

INF  – inflacija.  

http://www.federalreserve.gov/%20Releases/H15/data.htm
http://www.federalreserve.gov/%20Releases/H15/data.htm
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Preglednica 3: Donosnost netvegane naložbe glede na trg (v %) 

Obdobje pred po celo 

Trg YTM  Infl.   fR  YTM  Infl.   fR  YTM  Infl.   fR  

Argentina 2,25 8,60 10,85 2,43 7,70 10,13 2,43 7,70 10,13 

Brazilija 2,25 4,15 6,40 2,43 5,90 8,33 2,43 5,90 8,33 

Kitajska 2,25 6,20 8,45 2,43 1,20 3,63 2,43 1,20 3,63 

Evropa 2,25 2,10 4,35 2,43 1,60 4,03 2,43 1,60 4,03 

Nemčija 2,25 2,80 5,05 2,43 1,10 3,53 2,43 1,10 3,53 

Hong Kong 2,25 1,60 3,85 2,43 2,10 4,53 2,43 2,10 4,53 

Indija 2,25 6,40 8,65 2,43 9,70 12,13 2,43 9,70 12,13 

Japonska 2,25 -0,20 2,05 2,43 0,40 2,83 2,43 0,40 2,83 

Mehika 2,25 3,70 5,95 2,43 6,53 8,96 2,43 6,53 8,96 

Rusija 2,25 9,40 11,65 2,43 13,30 15,73 2,43 13,30 15,73 

Singapur    2,43 0,00 2,43 2,43 0,00 2,43 

Slovenija 2,25 3,50 5,75 2,43 2,10 4,53 2,43 2,10 4,53 

ZDA 2,25 2,80 5,05 2,43 0,10 2,53 2,43 0,10 2,53 

Opomba: YTM  – obrestna mera za inflacijsko indeksirane obveznice ZDA, 
fR  – donosnost 

netvegane naloţbe.  

Razlika med pričakovano trţno donosnostjo mr  in donosnost netvegane naloţbe 
fr  je 

premium risk oziroma trţna premija za tveganje. Trţno premijo izračunamo tako, da trţni 

premiji za tveganje za zrel trg pripišemo tveganje določene drţave glede na boniteto te 

drţave. Podatke o trţni premiji za tveganje črpamo s spletne strani 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (Damodaran online b. l.). Trţno premijo za tveganje 

izračunamo po naslednji enačbi (8) (Stubelj 2008, 58): 

   
gd

s tn

go

RP PT , (8) 

kjer je: 

RP  – dodatna premija za tveganje oziroma pribitek za določeno drţavo na trţno premijo za 

tveganje za zreli trg, 

tnPT  – pribitek za tveganje zaradi tveganja, da plačilo ne bo izvedeno, 

gd
 – standardni odklon donosnosti delnic globalnega trga ter 

go
 – standardni odklon donosnosti obveznic globalnega trga. 

Konkretni izračuni za trţno tveganje posameznih drţav so prikazani v naslednji preglednici 4. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Preglednica 4: Tržno tveganje posameznih držav 

 2007 2008 

Drţava 

Long-

Term 

Rating 

Pribitek 

v 

točkah 

Drţavno 

tveganje 

(v %) 

-  m fr r

 (v %) 

Long-

Term 

Rating 

Pribitek 

v 

točkah 

Drţavno 

tveganje 

(v %) 

-  m fr r

 (v %) 

Argentina B3 450 6,75 11,54 B3 900 13,50 18,50 

Brazilija Ba1 200 3,00 7,79 Ba1 300 4,50 9,50 

Kitajska A1 70 1,05 5,84 A1 140 2,10 7,10 

Hrvaška Baa1 100 1,50 6,29 Baa2 225 3,38 8,38 

Evropa Aaa 0 0,00 4,79 Aaa 0 0,00 5,00 

Nemčija Aaa 0 0,00 4,79 Aaa 0 0,00 5,00 

Hong Kong Aa2 50 0,75 5,54 Aa2 100 1,50 6,50 

Indija Ba2 250 3,75 8,54 Ba2 400 6,00 11,00 

Japonska A1 70,00 1,05 5,84 Aa3 120 1,80 6,80 

Koreja A2 80 1,20 5,99 A2 160 2,40 7,40 

Mehika Baa1 100 1,50 6,29 Baa1 200 3,00 8,00 

Rusija Baa2 115 1,73 6,52 Baa1 200 3,00 8,00 

Singapure Aaa 0 0,00 4,79 Aaa 0 0,00 5,00 

Slovenija Aa2 50 0,75 5,54 Aa2 100 1,50 6,50 

ZDA Aaa 0 0,00 4,79 Aaa 0 0,00 5,00 

Opomba: Long-Term Rating – dolgoročna bonitetna ocena, -  m fr r  – trţna premija za tveganje. 

Konkretni izračuni tveganja β 

Tabela izračunov β za vzajemne sklade je v prilogi 1. Nekateri skladi imajo vrednosti β v 

obdobju normalnih trţnih razmer, v obdobju krize in v celotnem opazovanem obdobju večji 

od ena. Ti skladi so KDNEN (KD Nova energija, delniški), KDNT (KD Novi trgi, delniški), 

KRMO (vzajemni sklad Krekov Most Novi trgi), MPTU (vzajemni sklad MP-Turkey), NFNT 

(NFD Novi trgi), NLVE (juţna, srednja in vzhodna Evropa, delniški), PEES (vzajemni sklad 

Perspektiva: EmeringStox). Vsi navedeni skladi vlagajo v delnice po načelu čim višjega 

donosa. Tudi stopnja tveganja skladov po lestvici zdruţenja druţb za upravljanje je zelo 

visoka, in sicer 8 in 9. Vrednost β, ki je večje od ena, pove, da so ti skladi nadpovprečno 

tvegani in skladi na spremembe na trgu reagirajo bolj kot borzni indeks; v primeru porasta 

borznega indeksa naj bi VEP porasel bolj kot borzni indeks, v primeru njegovega padca, pa bi 

VEP v večji meri izgubil vrednost. 

V preglednici so tudi skladi z negativno β v obdobju pred finančno krizo, v obdobju finančne 

krize in v celotnem opazovanem obdobju. Ti skladi so ABSO (Abančna DZU Obvezniški 

vzajemni sklad), NLOB (NLB skladi – obvezniški EUR) in PRGA (Vzajemni sklad Probanka 

Gama). Negativna β pomeni, da vrednost VEP vzajemnega sklada raste, medtem ko borzni 

indeks pada. Vzajemni sklad PRGA (Vzajemni sklad Probanka Gama) vlaga v obveznice s 

fiksnim donosom. Vzajemni sklad NLOB (NLB skladi – obvezniški EUR) vlaga v obveznice, 
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instrumente denarnega trga ter bančne depozite. Vzajemni sklad ABSO (Abančna DZU 

Obvezniški vzajemni sklad) pa vlaga samo v obveznice. Obveznice s fiksnim donosom in tudi 

bančne vloge so neodvisne od dogajanja na finančnem trgu, saj je donos naloţbe ţe določen 

na začetku vlaganja in se ne spreminja. Glede na to vrednost naloţbe v te sklade ni povezana 

z gibanjem borznega indeksa, zato vrednost te naloţbe lahko raste, čeprav vrednost borznega 

indeksa pada. Negativne β je teţko najti, saj se večina vrednostnih papirjev giblje v skladu s 

spremembami na kapitalskih trgih. Negativna β je pogosta pri delnicah druţb, ki se ukvarjajo 

z zlatom, ali portfeljev, ki vlagajo v neciklične panoge (Gitman in Joehnk 1996, 651). 

Vsi preostali vzajemni skladi, vključeni v raziskavo, pa imajo v obdobju normalnih trţnih 

razmer, v obdobju finančne krize in v celotnem opazovanem obdobju β med nič in ena. β med 

nič in ena pomeni, da je naloţba podpovprečno tvegana, tveganje vzajemnega sklada pa je 

manjše od tveganja trga. 

Tveganje vzajemnim skladom določi tudi druţba za upravljanje na podlagi tabele tveganja, ki 

jo je pripravilo Zdruţenje druţb za upravljanje. V spodaj prikazanih grafih je prikazana 

povezanost med našim izračunanim tveganjem β in ţe določenim tveganjem vzajemnih 

skladov, ki so ga določile druţbe za upravljanje. 

 

Slika 4: Povezanost med našim izračunanim tveganjem β in že določenim tveganjem 

vzajemnih skladov, ki so ga določile družbe za upravljanje, v obdobju pred finančno 

krizo 

Opomba: Pri uporabi  metode  najmanjših kvadratov homoskedastičnosti nismo preverjali, ampak smo 

predpostavljali, da ta velja. Homoskedastičnost: lastnost regresijskega modela, da je varianca slučajnih 

napak konstanta za vse opazovane vrednosti neodvisnih spremenljivk, ki so vnaprej določene. Enako 

velja tudi za sliko 5 in sliko 6. 
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Iz determinacijskega koeficienta R² lahko izračunamo absolutno vrednost korelacijskega 

koeficienta R, ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh spremenljivk, v našem primeru 

povezanost med izračunanim tveganjem β in ţe določenim tveganjem vzajemnih skladov, ki 

so ga določile druţbe za upravljanje. Vrednost korelacijskega koeficienta v obdobju pred 

finančno krizo znaša 0,6950. 

 

Slika 5: Povezanost med našim izračunanim tveganjem β in že določenim tveganjem 

vzajemnega sklada, ki so ga določile družbe za upravljanje, v obdobju finančne krize 

Vrednost korelacijskega koeficienta v obdobju finančne krize znaša 0,6278. 

 

Slika 6: Povezanost med našim izračunanim tveganjem β in že določenim tveganjem 

vzajemnega sklada, ki so ga določile družbe za upravljanje, v celotnem opazovanem 

obdobju 

Vrednost korelacijskega koeficienta v celotnem opazovanem obdobju znaša 0,6824. 
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Bliţe kot je vrednost korelacijskega koeficienta R vrednosti ena, večja je povezanost med 

spremenljivkama, v našem primeru med β in ţe določeno stopnjo tveganja vzajemnega 

sklada, ki so ga določile DZU. Vrednost korelacijskega koeficienta R je v našem primeru 

največja v obdobju normalnih trţnih razmer oziroma v obdobju pred finančno krizo in znaša 

0,6950. To pomeni, da je korelacija med našo izračunano β in ţe določeno stopnjo tveganja 

vzajemnih skladov srednje močna. V obdobju finančne krize znaša vrednost korelacijskega 

koeficienta 0,6278 in v celotnem opazovanem obdobju 0,6824, kar pomeni, da je korelacija 

med našo izračunano β in ţe določeno stopnjo tveganja vzajemnih skladov tudi v tem obdobju 

srednje močna. Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da so druţbe za upravljanje svojim 

skladom dokaj dobro določile stopnjo tveganja. 

4.2.4 Ugotavljanje povezanosti med tveganjem in donosnostjo vzajemnih skladov 

Tabela donosnosti vzajemnih skladov, vključenih v raziskavo, je prikazana v prilogi 3. Iz 

raziskave izključimo 10 % vzajemnih skladov z najvišjo pričakovano donosnostjo, da lahko 

dobimo bolj realno sliko povezanosti med tveganjem in donosnostjo brez ekstremov. Iz 

dobljenih podatkov je razvidno, da skladi, ki imajo večje izračunano tveganje β, imajo tudi 

večji donos. Trditev velja za opazovano časovno obdobje pred finančno krizo, za obdobje 

finančne krize in za celotno opazovano obdobje. V nadaljevanju je povezava med tveganjem 

β in donosnostjo za celotno opazovano časovno obdobje prikazana tudi grafično (slika 7). 
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Slika 7: Povezanost med našim izračunanim tveganjem β in donosnostjo vzajemnih 

skladov v celotnem opazovanem časovnem obdobju 

Vrednost korelacijskega koeficienta v celotnem opazovanem obdobju znaša 0,8363, kar 

pomeni, da je povezanost med tveganjem β in donosnostjo v celotnem opazovanem srednje 

močna.  



 

52 

Interpretacija rezultatov  

V okviru raziskave testiramo hipotezo, da imajo skladi z večjim tveganjem tudi večjo 

donosnost. S pomočjo CAPM modela izračunana tveganja β primerjamo z ţe določen 

tveganjem posameznega vzajemnega sklada, ki so ga določile druţbe za upravljanje. Rezultati 

analize kaţejo, da med našim izračunanim tveganjem β posameznega vzajemnega sklada in ţe 

določenim tveganjem, ki ga je določila DZU, obstaja povezava, ki je srednje močna. S 

pomočjo CAPM modela izračunana tveganja β so večja pri vzajemnih skladih z večjim 

donosom, kar velja za vsa opazovana časovna obdobja – za obdobje pred finančno krizo, za 

obdobje finančne krize in za celotno opazovano časovno obdobje. Me tveganjem β in 

donosnostjo ugotavljamo tudi povezanost s pomočjo korelacijskega koeficienta, ki nam pove, 

da je povezanost med tveganjem in donosnostjo srednje močna. Iz dobljenih rezultatov 

sklepamo, da je večja donosnost res povezana v večjim tveganjem, kot to velja tudi za 

vzajemne sklade na razvitih finančnih trgih. Glede na navedene ugotovitve postavljeno 

hipotezo, da imajo skladi z večjim tveganjem tudi večjo donosnost, lahko potrdimo, saj je 

povezanost med tveganjem in donosnostjo srednje močna. Raziskavo lahko nadaljujemo z 

ugotavljanjem povezanosti med tveganjem in donosnostjo glede na naloţbeno politiko 

posameznega vzajemnega sklada. Raziskavo lahko razširimo tudi na ugotavljanje tistih 

dejavnikov, ki poleg tveganja tudi vplivajo na donosnost.  

4.3 Odvisnost vrednosti točke sklada (VEP) od makroekonomskih gibanj 

Vrednost točke vzajemnih skladov (VEP) je povezana tudi z makroekonomski dejavniki. 

Njihovo povezanost ugotavljamo z drugo hipotezo. 

Glede na temeljno tezo postavimo drugo hipotezo: 

 Hipoteza2: Gospodarska rast, inflacija, borzni indeks in obrestna mera so povezani z 

vrednostjo točke vzajemnega sklada. 

Obrazloţitev: odmik vrednosti točk posameznega vzajemnega sklada od trenda lahko 

pojasnimo z makroekonomskimi dejavniki tveganja. Z gospodarsko rastjo in borznim 

indeksom vrednost točke vzajemnega sklada raste, nizka inflacija in obrestna mera pa ugodno 

vplivata na rast vrednosti delnic in posledično na rast vrednosti točke vzajemnega sklada. 

Cilj naloge je poiskati ekstremne vzpone in ekstremne padce vrednosti točk vzajemnih 

skladov ter podatke o vrednosti točk skladov primerjati s stanjem gospodarstva (gospodarska 

rast, inflacija, obrestna mera) in borznim indeksom.  
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4.3.1 Zbiranje podatkov  

Za multiplo regresijo na ekonomskem področju potrebujemo podatke znotraj določenega 

časovnega obdobja, na primer znotraj določenega leta, kvartala, stoletja … (Allison 1999, 7). 

Podatke o vrednosti točk vzajemnih skladov črpamo s spletne strani http://www.financna-

tocka.si/ (Skladi.com 2010), kjer so zbrane in prikazane vrednosti točk posameznih skladov 

po dnevih. Podatke o mesečni inflaciji, mesečni obrestni meri in dnevne podatke o borznih 

indeksih povzemamo s spletne strani http://www.tradingecononomics.com (Trading 

economics 2010) in sicer za naslednje drţave: ZDA, Mehiko, Brazilijo, Hrvaško, Indijo, 

Kitajsko, evro območje, Nemčijo, Honk Kong, Singapur in Juţno Korejo. Četrtletne podatke 

o BDP povzemamo s spletne strani Statističnega urada RS (2010).  

Vse izračune v nadaljevanju izvajamo z uporabo programa Microsoft Excel. Sprejemljiva 

stopnja tveganja je manjša ali enaka 5 %. 

4.3.2 Vzorec in opazovano časovno obdobje 

V vzorec zajamemo 118 vzajemnih skladov trinajstih slovenskih izdajateljev z različnim 

časom nastanka vzajemnega sklada in različno naloţbeno politiko od njegovega začetka pa 

vse do 28. decembra 2008. Znotraj opazovanega obdobja ločeno opazujemo še časovno 

obdobji od nastanka vzajemnih skladov do 1. oktobra 2007 in od 1. oktobra 2007 do 28. 

decembra 2008. 

4.3.3 Metodologija in ugotavljanje povezanosti VEP z gospodarsko rastjo, SBI, inflacijo in 

obrestno mero 

Enota statističnega opazovanja so vzajemni skladi slovenskih izdajateljev. Kot odvisna 

spremenljivka v raziskavi nastopa vrednost točke vzajemnega sklada (VEP), izraţena v evrih. 

Druge pojasnjevalne spremenljivke, s katerimi analiziramo pojasnjeno variabilnost VEP, pa 

so gospodarska rast, inflacija, borzni indeks in obrestna mera. 

S pomočjo multiplega linearnega regresijskega modela ugotavljamo povezanost gospodarske 

rasti, borznega indeksa, inflacije in obrestne mere z vrednostjo točke vzajemnega sklada. 

Multipli linearni regresijski model ima splošno obliko (Bastič 2006, 30): 

1 1 2 2      k ky x x x . (9) 

Vrednost y je opazovana vrednost odvisne spremenljivke; to je vrednost točke vzajemnega 

sklada (VEP). Vrednosti 1x , 2x , …, kx  pa so opazovane vrednosti neodvisnih pojasnjevalnih 

spremenljivk.  je regresijska konstanta, 1 ,…, k  pa so parcialni regresijski koeficienti 

oziroma parametri modela. ε je slučajnostna napaka oziroma odklon, ki je neznana. 

http://www.financna-ticka.si/
http://www.financna-ticka.si/
http://www.tradingecononomics.com/
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Regresijska konstanta α in regresijski koeficienti so ocenjeni z metodo najmanjših kvadratov 

(Košmelj in Rovan 2007, 143). 

Uporabljeni model je tem boljši, čim manjši je standardni odklon napak ocen regresije ter čim 

večji je multipli determinacijski koeficient R². Multipli determinacijski koeficient predstavlja 

deleţ variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisnih 

spremenljivkah (Bastič 2006, 3). Pove nam, koliko odstotkov variance VEP nam pojasnijo v 

model vključene pojasnjevalne spremenljivke. Večja kot je vrednost determinacijskega 

koeficienta, boljši je model za napovedovanje in manjša je moţnost napak. 

S t-testom preizkušamo domneve, da so posamezni regresijski koeficienti enaki nič. To 

pomeni, da v model vključena posamezna pojasnjevalna spremenljivka, v našem primeru 

inflacija, borzni indeks, obrestna mera in BDP, nima vpliva na odvisno spremenljivko, v 

našem primeru na VEP. Ničelna hipoteza, ki jo ţelimo zavrniti pri vsakem posamičnem 

regresijskem koeficientu, se glasi H0: βi = 0, alternativna hipoteza pa H1: βi ≠ 0. Če je stopnja 

značilnosti enaka 0,05 ali manj, lahko na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno 

hipotezo in sprejmemo alternativno, kar pomeni, da obravnavana pojasnjevalna spremenljivka 

vpliva na odvisno spremenljivko in je regresijski koeficient za to spremenljivko različen od 

nič. V primeru, da se statistične analize opravljajo z računalnikom, se ničelne domneve 

zavrnejo le takrat, ko stopnja značilnosti ne prekorači 0,05 (Košmelj in Rovan 2007, 234). 

Z F-testom preverjamo regresijski model kot celoto. Z njegovo pomočjo preverjamo ničelno 

domnevo, da so vsi regresijski koeficienti enaki nič. Izračunano vrednost F-testa primerjamo s 

kritično vrednostjo pri ustreznem številu stopinj prostosti in stopnji značilnosti preizkusa. Če 

je izračunana vrednost večja od tabelirane oziroma je točna stopnja značilnosti niţja od 0,05, 

zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden od regresijskih koeficientov v 

modelu različen od nič (Hrovatin 1994, 65).  

Uporabljamo regresijsko analizo odvisnosti vrednosti točke vzajemnega sklada (VEP) od 

gospodarske rasti, borznega indeksa, inflacije in obrestne mere. Ocena temelji na splošnem 

linearnem bivariatnem regresijskem modelu. Enačbo ocene regresijske hiperravnine 7.10 

zapišemo za naš konkreten primer, ko ugotavljamo odvisnost vrednosti točke vzajemnega 

sklada od gospodarske rasti, inflacije, obrestne mere in borznega indeksa.  

Ocena enačbe linearne regresijske hiperravnine za konkreten primer zapišemo kot: 

"

1 2 3 4           VEP a b BI b BDP b OBR b INF ,  (10) 
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kjer oznake pomenijo: 

"VEP  – vrednost točke vzajemnega sklada, 

a  – regresijska konstanta, 

1b , 2b , 3b , 4b  – regresijski koeficienti, 

BDP  – bruto druţbeni proizvod, 

BI  – borzni indeks, 

INF  – inflacija, 

OBR  – obrestna mera. 

Za vsak posamezen vzajemni sklad in za vsako opazovano časovno obdobje izdelamo multipli 

linearni regresijski model. Za posamezno opazovano časovno obdobje pa izdelamo linearni 

regresijski model, ki predstavlja povprečje linearnih regresijskih modelov vzajemnih skladov, 

zajetih v posameznem časovnem obdobju. V nadaljevanju predstavljamo povprečne vrednosti 

regresijskih koeficientov za vzajemne sklade slovenskih izdajateljev ločeno po posameznih 

časovnih obdobjih, in sicer za časovno obdobje od nastanka skladov do 1. oktobra 2007, za 

obdobje od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 2008 in za celotno opazovano obdobje od 

nastanka skladov do 28. decembra 2008 ter glede na izračunano tveganje β. 

Interpretacija rezultatov multiplega regresijskega modela, oblikovanega za posamezna 

opazovana časovna obdobja  

Preglednica 5: Rezultati multiplega linearnega regresijskega modela vrednosti točke 

vzajemnih skladov za obdobje od nastanka vzajemnih skladov do 1. 

oktobra 2007 

Spremenljivka (1) (2) (3) (4) 

Reg. konstanta 5,6173 0,7065 14,9740 0,03320 

BDP 0,0002 9,06·10
-5 

1389,1150 0,04792 

Obrestna mera 0,3900 0,0553 9658,9950 0,04557 

Inflacija 0,0570 0,0533 -0,2442 0,07030 

BI 0,0011 5,83·10
-5 

25,0200 0,01880 

Opomba: BDP – bruto druţbeni proizvod, BI – borzni indeks, (1) – regresijski koeficienti, (2) – 

standardna napaka, (3) T – statistika, (4) stopnja značilnosti, število opazovanj = 118, stopinje 

značilnosti F-testa=1,8804·10
-11

, popravljeni R²=0,8537, vrednost F=3140,5600. 

Enačba linearne regresijske hiperravnine za obdobje od nastanka vzajemnih skladov do 1. 

oktobra 2007: 

"

1 2 3 4           

 5,6173  0,0011   0,0002   0,3900   0,0570

VEP a b BI b BDP b OBR b INF

BI BDP OBR INF
 (11) 

S t-testom preizkušamo ničelno domnevo, da so posamezni regresijski koeficienti enaki nič, 

kar pomeni, da v model vključena regresijska spremenljivka, ob kateri stoji izbrani regresijski 

koeficient, ne vpliva na vrednost točke vzajemnega sklada. Ker je stopnja značilnosti pri 
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pojasnjevalnih spremenljivkah za borzni indeks, obrestni meri in BDP, manjša od 0,05, na 

podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo sklep, da obravnavane 

pojasnjevalne spremenljivke vplivajo na odvisno spremenljivko, v našem primeru na VEP. 

Stopnja značilnosti pri pojasnjevalni spremenljivki za inflacijo pa je večja od 0,05, zato ne 

moremo zavrniti ničelne domneve, kar pomeni, da inflacija ne vpliva na VEP. Z F-testom 

preverjamo regresijski model kot celoto. Ker so stopinje značilnosti niţje od 0,05, zavrnemo 

ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden od regresijskih koeficientov različen od 

nič.  

Na osnovi zgornjega modela in rezultatov v tabeli ugotovimo, da na pojasnjeno variabilnost 

VEP pozitivno vplivajo naslednje pojasnjevalne spremenljivke: borzni indeks, obrestna mera 

in BDP. Največji vpliv na VEP ima obrestna mera. Večja kot je obrestna mera, višji je VEP. 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko ugotovimo, da se VEP v povprečju poveča za 0,3900 

enote, če se obrestna mera poveča za eno enoto. Če se borzni indeks poveča za eno enoto, se 

VEP v povprečju poveča za 0,0011 enot, in če se BDP poveča za eno enoto, se VEP v 

povprečju poveča za 0,0002 enote. Najmanjši vpliv na povečanje VEP ima BDP.  

Vrednost determinacijskega koeficienta je v našem primeru 0,8537. Variabilnost vseh v 

model vključenih pojasnjevalnih spremenljivk skupaj pojasnjuje 85,37 % celotne variabilnosti 

odvisne spremenljivke, to je variabilnosti VEP, ostalih 14,63 % variabilnosti povzročajo 

neznani dejavniki. Vrednost korelacijskega koeficienta je 0,9240, kar pomeni, da je stopnja 

korelacije med odvisno spremenljivko VEP in neodvisnimi spremenljivkami močna. Model, 

kot rezultat multiple regresijske analize je kot celota statistično značilen, kar je razvidno iz F-

statistike in stopinj značilnosti F-testa, ki so enake 1,8804·10
-11

, zato je model smiselno 

uporabiti pri razlaganju variance VAR za časovno obdobje od nastanka vzajemnih skladov do 

1. oktobra 2007. 

Preglednica 6: Rezultati multiplega linearnega regresijskega modela vrednosti točke 

vzajemnih skladov za obdobje od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 2008  

Spremenljivka (1) (2) (3) (4) 

Reg. konstanta 2,5954 1,5558 12,0641 0,0936 

BDP -0,0030 0,0002 3391,0050 0,1102 

Obrestna mera -0,1063 0,1002 1695,4750 0,1123 

Inflacija 0,1050 0,05171 2,1641 0,0632 

BI 0,0022 4,31·10
-5 

51,1094 0,0173 

Opomba: BDP – bruto druţbeni proizvod, BI – borzni indeks, (1) – regresijski koeficienti, (2) – 

standardna napaka, (3) T – statistika, (4) stopnja značilnosti, število opazovanj = 118, stopinje 

značilnosti F-testa 0,0019, popravljeni R² = 0,9112, vrednost F = 3584,8960. 

Enačba linearne regresijske hiperravnine za obdobje od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 

2008: 
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"

1 2 3 4           

 2,5954  0,0022  -  0,003  -  0,1063   0,1050

VEP a b BI b BDP b OBR b INF

BI BDP OBR INF
 (12) 

Domnevo, da so posamezni regresijski koeficienti enaki nič, kar pomeni, da v model 

vključena regresijska spremenljivka, ob kateri stoji izbrani regresijski koeficient, ne vpliva na 

vrednost točke vzajemnega sklada, preizkušamo s t-testom. Ker je stopnja značilnosti pri 

spremenljivkah za BDP, obratno mero in inflacijo večja od 0,05, na podlagi vzorčnih 

podatkov ne moremo zavrniti ničelne hipoteze. To pomeni, da pojasnjevalne spremenljivke 

BDP, obrestna mera in inflacija na vplivajo na odvisno spremenljivko VEP. Stopnja 

značilnosti za pojasnjevalno spremenljivko borzni indeks je manjša od 0,05, kar pomeni, da 

lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da obravnavana pojasnjevalna 

spremenljivka vpliva na odvisno spremenljivko, v našem primeru na VEP. 

Z F-testom preverjamo regresijski model kot celoto. Ker je stopnja značilnosti niţja od 0,05, 

zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden od regresijskih koeficientov 

različen od nič. 

Na podlagi zgornjega modela in rezultatov v tabeli ugotovimo, da ima v obdobju finančne 

krize na VEP vpliva samo borzni indeks. Če se borzni indeks poveča za eno enoto, se VEP v 

povprečju poveča za 0,0022 enote.  

Vrednost determinacijskega koeficienta v obdobju finančne krize znaša 0,9112. Variabilnost v 

model vključene pojasnjevale spremenljivke BI skupaj pojasnjuje 91,12 % celotne 

variabilnosti odvisne spremenljivke, to je variabilnosti VEP, ostalih 8,88 % variabilnosti 

povzročajo neznani dejavniki. Vrednost korelacijskega koeficienta znaša 0,9546, kar pomeni, 

da je stopnja korelacije med odvisno spremenljivko VEP in neodvisno spremenljivko BIi 

močna. Model kot rezultat multiple regresijske analize je kot celota statistično značilen, kar je 

razvidno iz F-statistike in stopinj značilnosti F-testa, ki so enake 0,0019, zato je model 

smiselno uporabiti pri razlaganju variance VAR v obdobju finančne krize. 
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Preglednica 7: Rezultati multiplega linearnega regresijskega modela vrednosti točke 

vzajemnih skladov za celotno opazovano obdobje od nastanka skladov 

do 28. decembra 2008 

Spremenljivka (1) (2) (3) (4) 

Reg. konstanta 4,7251 0,5385 18,5070 0,03124 

BDP -0,0003 6,56·10
-5 

3399,3900 0,0421 

Obrestna mera 0,1576 0,0475 1696,7840 0,0435 

Inflacija 0,1758 0,0320 2,8013 0,0686 

BI 0,0016 3,16·10
-5

 53,5306 0,0136 

Opomba: BDP – bruto druţbeni proizvod, BI – borzni indeks, (1) – regresijski koeficienti, (2) – 

standardna napaka, (3) T-statistika, (4) stopnja prostosti, število opazovanj = 118, stopinje značilnosti 

F-testa = 0,0019, popravljeni R² = 0,8982, vrednost F = 4095,0720 

Enačba linearne regresijske hiperravnine za celotno opazovano obdobje od nastanka 

vzajemnih skladov do 28. decembra 2008: 

"

1 2 3 4           

 4,7251  0,0016  -  0,0003   0,1576   0,1758

VEP a b BI b BDP b OBR b INF

BI BDP OBR INF
 (13) 

S t-testom preizkušamo ničelno domnevo, da so posamezni regresijski koeficienti enaki nič. 

Ker je stopnja značilnosti pri pojasnjevalnih spremenljivkah za borzni indeks, obrestno mero 

in BDP manjša od 0,05, na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno hipotezo in 

sprejmemo sklep, da obravnavane pojasnjevalne spremenljivke vplivajo na odvisno 

spremenljivko, v našem primeru na VEP. Stopnja značilnosti pri pojasnjevalni spremenljivki 

za inflacijo pa je večja od 0,05, in sicer znaša 0,0686, zato ne moremo zavrniti ničelne 

domneve, kar pomeni, da inflacija ne vpliva na VEP. Z F-testom preverjamo regresijski 

model kot celoto. Ker so stopinje značilnosti F-testa niţje od 0,05, zavrnemo ničelno 

domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden od regresijskih koeficientov različen od nič.  

Na podlagi zgornjega modela in rezultatov v tabeli ugotovimo, da na pojasnjeno variabilnost 

VEP pozitivno vplivajo naslednje pojasnjevalne spremenljivke: borzni indeks, obrestna mera 

in BDP. Obrestna mera in borzni indeks pozitivno vplivata na VEP, BDP pa negativno. 

Največji pozitivni vpliv na VEP ima obrestna mera. Če se obrestna mera poveča za eno enoto, 

se VEP v povprečju poveča za 0,1576 enote. Če pa se borzni indeks poveča za eno enoto, se 

VEP poveča za 0,0016 enot. VEP pa se v povprečju zniţa za 0,0003 enote, če se BDP poveča 

za eno enoto. 

Vrednost determinacijskega koeficienta je v celotnem opazovanem obdobju znaša 0,8982. 

Variabilnost vseh v model vključenih pojasnjevalnih spremenljivk skupaj pojasnjuje 89,82 % 

celotne variabilnosti odvisne spremenljivke, to je variabilnosti VEP, ostalih 10,18 % 

variabilnosti povzročajo neznani dejavniki. Vrednost korelacijskega koeficienta znaša 0,9477, 

kar pomeni, da je stopnja korelacije med odvisno spremenljivko VEP in neodvisnimi 

spremenljivkami močna. Model kot rezultat multiple regresijske analize je kot celota 
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statistično značilen, kar je razvidno iz F-statistike in stopinj značilnosti F-testa, ki so enake 

0,0019, zato je model smiselno uporabiti pri razlaganju variance VAR v celotnem 

opazovanem obdobju. 

4.3.4 Povzetek empirične raziskave povezanosti gospodarske rasti, SBI, inflacije in 

obrestne mere z VEP 

Izvedena raziskava prikazuje vpogled v dejavnike, ki vplivajo na vrednost točke vzajemnih 

skladov v različnih časovnih obdobjih. V okviru raziskave testiramo hipotezo, da na vrednost 

točke vzajemnih skladov vplivajo gospodarska rast, inflacija, BDP in borzni indeks. Rezultati 

končnih multiplih regresijskih modelov kaţejo, da na vrednost točke vzajemnih skladov 

različno vplivajo gospodarska rast, BDP in borzni indeks. Vpliv omenjenih dejavnikov na 

vrednost točke vzajemnih skladov pa ni enak, ampak se razlikuje glede na časovno obdobje. 

V nobenem opazovanem časovnem obdobju pa na vrednost točke vzajemnih skladov ne 

vpliva inflacija.  

V obdobju pred finančno krizo, od nastanka vzajemnih skladov do 1. oktobra 2007, ima 

največji pozitivni vpliv na vrednost točke vzajemnih skladov obrestna mera. Prav tako ima 

obrestna mera največji pozitivni vpliv na vrednost točke vzajemnih skladov v celotnem 

opazovanem obdobju, medtem ko v času finančne krize na vrednost točke vzajemnih skladov 

ne vpliva. Iz raziskave je razvidno, da v obdobju pred finančno krizo na vrednost točk 

vzajemnih skladov vplivata še dva dejavnika s pozitivnim predznakom. Model multiple 

linearne regresijske analize v obdobju pred finančno krizo kaţe, da se ob nespremenjenih 

drugih okoliščinah vrednost točke vzajemnih skladov poveča, če se poveča borzni indeks. 

Drugi dejavnik, ki vpliva na povečanje točke vzajemnih skladov, pa je BDP.  

V obdobju finančne krize, od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 2008, na vrednost točke 

vzajemnih skladov vpliva samo borzni indeks, ostali trije dejavniki, obrestna mera, inflacija in 

BDP, na vrednost točke vzajemnih skladov ne vplivajo in statistično niso značilni. Vpliv 

borznega indeksa na vrednost točke vzajemnih skladov je pozitiven, kar pomeni, da se ob  

povečanju borznega indeksa poveča tudi vrednost točke vzajemnih skladov. Za obdobje 

finančne krize vemo, da so borzni indeksi padali, padale pa so tudi vrednosti točk vzajemnih 

skladov, zato je povezanost med borznim indeksom in vrednostjo točk vzajemnih skladov, ki 

jo pokaţe raziskava, razumljiva. 

V celotnem opazovanem obdobju, od nastanka vzajemnih skladov do 28. decembra 2008, 

podobno kot v obdobju pred finančno krizo na vrednost točke vzajemnih skladov statistično 

značilno vplivajo trije dejavniki, in sicer borzni indeks, obrestna mera in BD. Na vrednost 

točk vzajemnih skladov pa ne vpliva inflacija. V tem opazovanem obdobju ima na vrednost 

točke vzajemnih skladov največji vpliv obrestna mera. Iz raziskave je razvidno, da ima 
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pozitiven vpliv na vrednost točke vzajemnih skladov tudi borzni indeks, negativen vpliv pa 

ima BDP. 

Na podlagi multiplega regresijskega modela dejavnikov vrednosti točk vzajemnih skladov v 

obdobju pred finančno krizo ugotavljamo, da lahko 85,37 % variabilnosti vrednosti točk 

vzajemnih skladov pojasnimo z variabilnostjo borznega indeksa, obrestne mere in BDP. Poleg 

omenjenih treh dejavnikov, ki ugotovljeno vplivajo na vrednost točke vzajemnih skladov, je 

še vedno 14,63 % variance vrednosti točk vzajemnih skladov nepojasnjenih. To pomeni, da 

obstajajo dejavniki, ki tudi vplivajo na vrednost točk vzajemnih skladov, ki pa niso zajeti v 

naši analizi. Prav tako tudi v obdobju finančne krize obstajajo dejavniki, ki niso zajeti v našo 

raziskavo, pa vplivajo na vrednost točke vzajemnih skladov, saj je v tem obdobju 8,88 % 

variance vrednosti točk vzajemnih skladov nepojasnjenih. V celotnem opazovanem obdobju 

je nepojasnjenih 10,18 % variabilnosti vrednosti točke vzajemnih skladov. 

Glede na rezultate, ki jih dobimo z raziskavo, lahko hipotezo, da na vrednost točk vzajemnih 

skladov vplivajo gospodarska rast, inflacija, BDP in borzni indeks, potrdimo, saj v 

posameznih opazovanih obdobjih vsaj eden od obravnavanih dejavnikov vpliva na vrednost 

točke vzajemnih skladov. Del dejavnikov, ki pojasnjujejo vpliv na vrednost točke vzajemnih 

skladov v opazovanih časovnih obdobjih, kljub raziskavi, ki jo izvajamo, ostaja neznana. 

Izziv za nadaljevanje raziskovanja so lahko prav ti dejavniki.  

4.4 Uporabnost mere tveganja (VaR) za naložbe v vzajemne sklade 

Med merami tveganja je najbolj znana mera tveganja VaR. VaR meri največjo izgubo, ki naj 

bi jo utrpel imetnik določenega portfelja ob nekem danem intervalu zaupanja v določenem 

obdobju. Zaradi svoje enostavnosti in prilagodljivosti VaR uporabljajo finančne organizacije, 

nadzorne institucije in tudi nefinančne podjetja, svojo veljavnost pa pridobiva tudi pri 

upravljavcih premoţenja (Torkar 2006, 76). 

Glede na temeljno tezo postavimo hipotezo: 

 Hipoteza 3: Mera tveganja VaR ni uporabna v razmerah ekstremne volatilnosti, ki je 

posledica finančne krize. 

Obrazloţitev: mera VaR temelji na predpostavki normalnosti porazdelitve relevantnih 

parametrov, kar implicitno tudi pomeni, da je ta mera uporabna v primeru normalnih trţnih 

razmer. Po ekstremnem prelomu, kot se je zgodil v zadnjih mesecih leta 2007, mera VaR ni 

več uporabna mera za ocenjevanje tveganja največje moţne izgube. 

Cilj naloge je proučiti uporabnost mere tveganja VaR v različnih trţnih razmerah. 
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4.4.1 Predstavitev mere tveganja VaR 

Kakšna je lahko največja moţna izguba oziroma tveganje naše investicije v danem trenutku, 

je eno izmed najpogostejših vprašanj, s katerim se sreča vsak investitor finančnih sredstev. Ko 

smo izpostavljeni spremembi trţne vrednosti naloţbe in ko ne moremo zagotovo določiti, ali 

bo njena vrednost padla ali narasla, smo izpostavljeni trţnemu tveganju (Holton 2003, 20). Za 

ugotavljanje velikosti tveganja moramo tveganje najprej izmeriti. Merjenje tveganja lahko 

izvajamo, če imamo določeno neko mero tveganja. Pri tem imamo na voljo več mer, ki kaţejo 

velikost tveganja. 

V svetu je najbolj uveljavljena mera trţnega tveganja VaR. VaR kot samostojen koncept ne 

izstopa do poznih 80-ih let preteklega stoletja. Prelomni dogodek je bil trţni zlom leta 1987, 

ki je predstavljal prvo pomembnejšo finančno krizo. Osnovo metode VaR predstavlja tehnični 

dokument z naslovom Risk Metrick-Technical Dokument, ki vsebuje orodja, s katerimi lahko 

institucionalni vlagatelji na kapitalskih trgih ocenjujejo svojo izpostavljenost trţnemu 

tveganju (Leš 2007, 14). Tvegana vrednost ali VaR predstavlja mero za merjenje finančnega 

tveganja (Torkar 2006, 15). VaR meri največjo izgubo, ki naj bi jo utrpel investitor v 

določeno finančno naloţbo ob nekem danem intervalu zaupanja v določenem obdobju. 

Rezultat metode VaR lahko izrazimo kot največjo pričakovano izgubo premoţenja v 

določenem časovnem obdobju ob dani stopnji zaupanja (Rogachev 2006, 2). VaR je uporabna 

za najpreprostejša premoţenja, ki jih sestavljajo delnice in obveznice, in tudi za premoţenja 

izvedenih finančnih inštrumentov. 

Pri merjenju trţnega tveganja metodo VaR poleg institucionalnih vlagateljev uporabljajo tudi 

nefinančne organizacije. VaR je trenutno v ospredju vseh mer za merjenje trţnega tveganja ter 

dopolnjuje najbolj razširjeno mero trţnega tveganja – standardni odklon. Osnova za izračun je 

prav standardni odklon.  

VaR ni dosledna metoda za merjenje tveganja, različni pristopi za izračun VaR dajo različne 

rezultate (Butler 1999, 5). Obstajajo trije temeljni pristopi za izračun VaR, znotraj katerih pa 

obstajajo številne razlike (Pienza in Bansal 2001, 47): 

 metoda variance-kovariance, 

 pristop na podlagi zgodovinskih podatkov in 

 Monte Carlo simulacija. 

V nalogi uporabimo metodo variance in kovariance ter pristop na podlagi zgodovinskih 

podatkov. 

Mera tveganja VaR je matematična metoda, ki temelji na standardnem odklonu. Standardni 

odklon ali deviacija, označena z σ(x), meri povprečno odstopanje od povprečne vrednosti in 

ima iste enote kot slučajna spremenljivka. Če kot donosnost posamezne naloţbe upoštevamo 

spremembo vrednosti točke vzajemnega sklada, kot mero tveganja pa standardni odklon, na ta 
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način dobimo mero, ki nam kaţe, kakšna je donosnost naloţbe vzajemnega sklada na enoto 

tveganja. Standardni odklon nam omogoča primerjavo tveganosti posameznih naloţb. Poleg 

tega je prednost standardnega odklona tudi v tem, da nam omogoča oceno največje moţne 

izgube, ki jo lahko pričakujemo v določenem časovnem obdobju npr. v mesecih, letih … 

V nalogi uporabimo pristop na podlagi zgodovinskih podatkov in metodo variance-

kovariance. Na podlagi zgodovinskih podatkov za vrednosti VEP izračunamo kovarianco. 

Za izračun VaR je treba določiti naslednje vhodne spremenljivke (Jorion 2001, 108): 

 trţno vrednost premoţenja in mersko enoto,  

 nestanovitnost premoţenja, 

 stopnjo zaupanja, 

 časovno obdobje. 

Za izračun mere tveganja za trţno vrednost uporabimo vrednost točke vzajemnih skladov 

(VEP), stopnjo zaupanja α, ki je enaka 0,95, časovno obdobje od nastanka skladov do 1. 

oktobra 2007 in od 1. julija 2007 do 28. decembra 2008. 

Tako kot vsaka metoda ima tudi metoda VaR določene prednosti in slabosti. Prednosti metode 

VaR so (Dowd 2002, 11): 

 rezultati metode VaR višjemu managementu pomagajo določiti izpostavljenost tveganja 

za posamezno organizacijsko enoto; 

 omogoča merjenje izpostavljenosti trţnemu tveganju različnih naloţb po enotnem merilu, 

kar pomeni, da lahko primerjamo trţno tveganje med posameznimi vrednostnimi papirji 

in trgi; 

 z rezultati VaR lahko izmerimo trţno tveganje določenega nabora vrednostnih papirjev 

pred investicijo; 

 metodo VaR lahko za merjenje izpostavljenosti trţenju uporabljajo banke, zavarovalnice, 

druţbe za upravljanje, drţavni organi, investicijske druţbe, pokojninske druţbe in druge 

nefinančne organizacije; 

 VaR je uporabna za vlagatelje, ko se odločajo za nakup delnic; ocena VaR delnice se 

primerja z njeno donosnostjo in na pogladi tega oceni, ali je delnica precenjena ali 

podcenjena; 

 če finančni management upošteva rezultate VaR, lahko to vpliv na višino dobička v 

izkazih poslovnega izida. 

Slabosti metode VaR so (Dowd 2002, 12): 

 ocena VaR lahko včasih da zavajajoče podatke o izpostavljenosti trţnemu tveganju, zato 

jo je treba uporabljati v kombinaciji z drugimi metodami, da dobimo bolj realno oceno 

trţnega tveganja; 
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 če ocena VaR podcenjuje trţno tveganje, lahko vlagatelj utrpi še višjo izgubo, kot bi jo 

sicer; pri oceni moramo upoštevati vse predpostavke modela in uporabiti še kakšno drugo 

metodo merjenja trţnega tveganja; 

 ocena VaR lahko prikrije neenakomerno porazdeljeno izpostavljenost premoţenja 

trţnemu tveganju zaradi različnega prispevka tveganja, ki ga da posamezna pozicija v 

premoţenju; velika izguba lahko nastane zaradi ene same pozicije v premoţenju; 

 metoda VaR meri potencialno izgubo v pogojih normalnih trţnih razmer, kar pomeni, da 

ne upošteva večjih sprememb trţnih razmer (vojne, finančne krize, špekulacije …). 

Kljub slabostim je VaR učinkovito orodje za profesionalne strokovnjake, je pa lahko nevarna, 

če je napačno uporabljena in razumljena. 

4.4.2 Zbiranje podatkov  

Podatke o vrednosti točk vzajemnih skladov črpamo s spletne strani http://www.financna-

tocka.si/ (Skladi.com 2010), kjer so zbrane in prikazane vrednosti točk posameznih vzajemnih 

skladov po dnevih. Podatke o vrednosti SBI TOP in podatke  o borznih indeksih tujih trgov 

črpamo s spletne strani http://www.tradingeconomics.com (Trading economics 2010). 

4.4.3 Vzorec in opazovano časovno obdobje 

V vzorec zajamemo 119 vzajemnih skladov slovenskih izdajateljev od njihovega nastanka do 

28. decembra 2008. Opazovano obdobje razdelimo na obdobje normalnih trţnih razmer, to je 

od nastanka posameznega vzajemnega sklada do 1. oktobra 2007, in na obdobje finančne 

krize, to je od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 2008. 

4.4.4 Metodologija in ugotavljanje uporabnosti mere tveganja v razmerah ekstremne 

volatilnosti, ki je posledica finančne krize 

V nalogi z metodo VaR ugotavljamo največjo moţno izgubo v obdobju normalnih trţnih 

razmer in v obdobju finančne krize oziroma v razmerah ekstremne volatilnosti. Vrednosti 

VaR primerjamo z izračunanim tveganjem β in ugotavljamo povezanost med njima. 

VaR izračunavamo po naslednji enačbi (14): 

VaR N , (14) 

http://www.financna-tocka.si/
http://www.financna-tocka.si/
http://www.tradingeconomics.com/
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kjer pomeni: 

VaR  – mera trţnega tveganja, 

 – standardni odklon za donosnost naloţbe in 

N  – število dni (v opazovanem časovnem obdobju).  

Vsi izračuni v nadaljevanju so izvedeni z uporabo programa Microsoft Excel. V nalogi 

uporabimo sprejemljivo stopnjo tveganja α, ki je enaka ali manjša od 0,05, in stopnjo 

zaupanja, ki pa je 95 ali več.  

V prilogi 4 prikazujemo največjo moţno izgubo za posamezne vzajemne sklade, ki jo 

izračunamo z metodo VaR, in tveganje β, ki ga izračunamo v okviru prve hipoteze. Vrednosti 

VaR izračunavamo za obdobje normalnih trţnih razmer in za obdobje finančne krize ter za 

celotno opazovano obdobje. Vrednost VaR pove, kakšna je volatilnost točke VEP. Iz tabele v 

prilogi 4 vidimo, da je VaR za vzajemne sklade pred finančno krizo oziroma v obdobju 

normalnih trţnih razmer manjši v primerjavi z VaR v obdobju finančne krize, kar posledično 

pomeni, da imajo vlagatelji v vzajemne sklade v obdobju normalnih trţnih razmer manjšo 

izgubo kot v obdobju finančne krize. Volatilnost VEP je večja v obdobju finančne krize in 

posledično zaradi tega tudi izguba. 

Interpretacija rezultatov povezanosti med tveganjem β in vrednostjo VaR 

Tveganje , ki ga izračunavamo v okviru prve hipoteze, primerjamo z izračunano izgubo po 

metodi VaR. V spodnjih grafih je prikazana povezanost med tveganjem β in izgubo za 

posamezna časovna obdobja, zajeta v raziskavo. Za prikaz uporabimo razsevni diagram. 

 

Slika 8: Povezanost med β in VaR v obdobju pred finančno krizo 

Vrednost korelacijskega koeficienta v obdobju normalnih trţnih razmer znaša 0,8363. 
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Slika 9: Povezanost med β in VaR v obdobju finančne krize 

Vrednost korelacijskega koeficienta v obdobju finančne krize znaša 0,8675. 

 

Slika 10: Povezanost med β in VaR v celotnem opazovanem obdobju 

Vrednost korelacijskega koeficienta v celotnem opazovanem obdobju znaša 0,8684. 

Bliţe kot je vrednost korelacijskega koeficienta R vrednosti ena, večja je povezanost med 

spremenljivkama, v našem primeru med β, ki jo izračunavamo v okviru prve hipoteze, in 

vrednostjo VaR, ki pomeni največjo moţno izgubo naloţbe, v našem primeru je to naloţba v 

vzajemni sklad. Vrednost korelacijskega koeficienta R je v našem primeru največja v 

celotnem opazovanem obdobju in znaša 0,8684. To pomeni, da je korelacija med našo 

izračunano β in VaR zelo močna. V obdobju finančne krize znaša vrednost korelacijskega 

koeficienta 0,8675 in v obdobju normalnih trţnih razmer 0,8363, kar pomeni, da je korelacija 
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med našo izračunano β in VaR tudi v tem obdobju zelo močna. Glede na ugotovljene 

vrednosti korelacijskih koeficientov ugotavljamo, da se z večanjem β, ki pomeni tveganje, 

povečuje tudi VaR, ki pomeni največjo moţno izgubo določene naloţbe, v našem primeru 

vzajemnega sklada.  

4.4.5 Povzetek raziskave ugotavljanja uporabnosti mere tveganja (VaR) za naložbe v 

vzajemne sklade 

V okviru raziskave testiramo hipotezo, da mera tveganja ni uporabna v razmerah ekstremne 

volatilnosti, ki je posledica finančne krize. Največjo moţno izgubo za vzajemne sklade, zajete 

v raziskavo, ugotavljamo za obdobje normalnih trţnih razmer in za obdobje finančne krize 

oziroma ekstremne volatilnosti. S primerjanjem največje moţne izgube v obdobju normalnih 

trţnih razmer in v obdobju finančne krize za posamezne vzajemne sklade ugotovimo, da je 

izguba v času finančne krize večja, zato največjo moţno izgubo lahko ugotavljamo samo za 

obdobje normalnih trţnih razmer. Tudi povezanost med izračunanim tveganjem β v okviru 

prve hipoteze in vrednostjo največje moţne izgube, izračunane z metodo VaR, je v vseh treh 

opazovanih časovnih obdobjih zelo močna. To pomeni, da se s tveganjem povečuje tudi 

izguba. Glede na razliko v višini največje moţne izgube za vzajemne sklade po posameznih 

opazovanih časovnih obdobjih lahko hipotezo, da mera tveganja ni uporabna v razmerah 

ekstremne volatilnosti, potrdimo. Tudi teorija pravi, da metoda VaR meri potencialno izgubo 

samo v pogojih normalnih trţnih razmer, kar pomeni, da ne upošteva večjih sprememb trţnih 

razmer, kot je v našem primeru finančna kriza. Če bi investitorji upoštevali vrednosti VaR iz 

obdobja normalnih trţnih razmer in na podlagi teh predvidevali izgubo tudi v obdobju 

finančne krize, bi bila ta večja, kot jo predvidi VaR. Za ugotavljanje največje moţne izgube v 

obdobju finančne krize oziroma ekstremne volatilnosti moramo uporabiti druge metode. 

Alternativna mera tveganja, ki upošteva pomanjkljivosti VaR, je pogojna mera tveganja VaR 

ali CVaR (Condotional Value at Risk), imenovana tudi Expected Shortfall (ES) (Torkar 2006, 

16). Raziskavo je mogoče nadaljevati s predvidevanjem največje moţne izgube z omenjeno 

metodo CVaR. Raziskavo je mogoče razširiti tudi na druge oblike finančnega vlaganja, kot so 

samo obveznice, delnice, denarna sredstva, in predvidevati tudi izgubo za te oblike vlaganj. 
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5 UGOTOVITVE IN OMEJITVE TER IMPLIKACIJE REZULTATOV 

5.1 Ugotovitve in interpretacija rezultatov 

Odvisnost donosnosti od tveganja 

V okviru raziskave testiramo hipotezo, da imajo skladi z večjim tveganjem tudi večjo 

donosnost. S pomočjo CAPM modela izračunana tveganja β primerjamo z ţe določen 

tveganjem posameznega vzajemnega sklada, ki ga vzajemnemu skladu določi druţba za 

upravljanje. Rezultati analize kaţejo, da med našim izračunanim tveganjem β posameznega 

vzajemnega sklada in ţe določenim tveganjem, ki ga določa druţbe za upravljanje, obstaja 

povezava, ki je srednje močna. S pomočjo CAPM modela izračunana tveganja β so večja pri 

vzajemnih skladih z večjim donosom, kar velja za vsa opazovana časovna obdobja, za 

obdobje pred finančno krizo, za obdobje finančne krize in za celotno opazovano časovno 

obdobje. Med tveganjem β in donosnostjo ugotavljamo tudi povezanost s pomočjo 

korelacijskega koeficienta, ki nam pove, da je povezanost med tveganjem in donosnostjo 

srednje močna. Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da je večja donosnost res povezana z večjim 

tveganjem, kot to velja tudi za vzajemne sklade na razvitih finančnih trgih. Glede na navedene 

ugotovitve lahko potrdimo postavljeno hipotezo, da imajo skladi z večjim tveganjem tudi 

večjo donosnost, saj je povezanost med tveganjem in donosnostjo srednje močna.  

Povezanost makroekonomskih dejavnikov z vrednostjo točke sklada (VEP) 

Izvedena raziskava prikazuje vpogled v dejavnike, ki vplivajo na vrednost točke vzajemnih 

skladov v različnih časovnih obdobjih. V okviru raziskave testiramo hipotezo, da na vrednost 

točke vzajemnih skladov vplivajo gospodarska rast, inflacija, BDP in borzni indeks. Rezultati 

končnih multiplih regresijskih modelov kaţejo, da na vrednost točke vzajemnih skladov 

različno vplivajo gospodarska rast, BDP in borzni indeks. Vpliv omenjenih dejavnikov na 

vrednost točke vzajemnih skladov pa ni enak, ampak se razlikuje glede na časovno obdobje. 

V nobenem opazovanem časovnem obdobju pa na vrednost točke vzajemnih skladov ne 

vpliva inflacija.  

V obdobju pred finančno krizo, od nastanka vzajemnih skladov do 1. oktobra 2007, ima 

največji pozitivni vpliv na vrednost točke vzajemnih skladov obrestna mera. Prav tako ima 

obrestna mera največji pozitivni vpliv na vrednost točke vzajemnih skladov v celotnem 

opazovanem obdobju, medtem ko v času finančne krize ne vpliva na vrednost točke 

vzajemnih skladov. Iz raziskave je razvidno, da v obdobju pred finančno krizo na vrednost 

točk vzajemnih skladov vplivata še dva dejavnika s pozitivnim predznakom. Model multiple 

linearne regresijske analize v obdobju pred finančno krizo kaţe, da se ob nespremenjenih 
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drugih okoliščinah vrednost točke vzajemnih skladov poveča, če se poveča borzni indeks. 

Drugi dejavnik, ki vpliva na povečanje točke vzajemnih skladov, pa je BDP. 

V obdobju finančne krize, od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 2008, na vrednost točke 

vzajemnih skladov vpliva samo borzni indeks, ostali trije dejavniki, obrestna mera, inflacija in 

BDP, ne vplivajo na vrednost točke vzajemnih skladov in statistično niso značilni Vpliv 

borznega indeksa na vrednost točke vzajemnih skladov je pozitiven, kar pomeni,da se ob 

povečanju borznega indeksa poveča tudi vrednost točke vzajemnih skladov. Za obdobje 

finančne krize vemo, da so borzni indeksi padali, padale pa so tudi vrednosti točk vzajemnih 

skladov, zato je povezanost med borznim indeksom in vrednostjo točk vzajemnih skladov, ki 

jo pokaţe raziskava, razumljiva. 

V celotnem opazovanem obdobju, od nastanka vzajemnih skladov do 28. decembra 2008, 

podobno kot v obdobju pred finančno krizo, na vrednost točke vzajemnih skladov statistično 

značilno vplivajo trije dejavniki, in sicer borzni indeks, obrestna mera in BDP. Na vrednost 

točk vzajemnih skladov pa ne vpliva inflacija. V tem opazovanem obdobju ima največji vpliv 

na vrednost točke vzajemnih skladov obrestna mera. Iz raziskave je razvidno, da ima 

pozitiven vpliv na vrednost točke vzajemnih skladov tudi borzni indeks, negativen vpliv pa 

ima BDP. 

Na podlagi multiplega regresijskega modela dejavnikov vrednosti točk vzajemnih skladov v 

obdobju pred finančno krizo ugotavljamo, da lahko 85,37 % variabilnosti vrednosti točk 

vzajemnih skladov pojasnimo z variabilnostjo borznega indeksa, obrestne mere in BDP. Poleg 

omenjenih treh dejavnikov, ki ugotovljeno vplivajo na vrednost točke vzajemnih skladov, je 

še vedno 14,63 % variance vrednosti točk vzajemnih skladov nepojasnjenih. To pomeni, da 

obstajajo dejavniki, ki tudi vplivajo na vrednost točk vzajemnih skladov, ki pa niso zajeti v 

naši analizi. Prav tako tudi v obdobju finančne krize obstajajo dejavniki, ki niso zajeti v našo 

raziskavo, pa vplivajo na vrednost točke vzajemnih skladov, saj je v tem obdobju 8,88 % 

variance vrednosti točk vzajemnih skladov nepojasnjenih. V celotnem opazovanem obdobju 

je 10,18 % variabilnosti vrednosti točke vzajemnih skladov nepojasnjenih. Glede na rezultate, 

ki jih dobimo z raziskavo, lahko hipotezo, da na vrednost točke vzajemnih skladov vplivajo 

gospodarska rast, inflacija, BDP in borzni indeks, potrdimo, saj v posameznih opazovanih 

obdobjih vsaj eden od obravnavanih dejavnikov vpliva na vrednost točke vzajemnih skladov  

Uporabnost mere VaR v različnih tržnih razmerah 

V okviru raziskave testiramo hipotezo, da mera tveganja ni uporabna v razmerah ekstremne 

volatilnosti, ki je posledica finančne krize. Največjo moţno izgubo za vlagateljev v vzajemne 

sklade, zajete v raziskavo, ugotavljamo za obdobje normalnih trţnih razmer in za obdobje 

finančne krize oziroma ekstremne volatilnosti. Rezultati raziskave kaţejo, da je izguba v 

obdobju normalnih trţnih razmer v primerjavi z izgubo v obdobju finančne krize manjša. Iz 
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rezultatov sklepamo, da v obdobju normalnih trţnih razmer ne moremo predvidevati tudi 

izgube za obdobje finančne krize, kar potrjuje tudi teorija, zato lahko postavljeno hipotezo 

potrdimo. Izračunano izgubo z metodo VaR primerjamo tudi s tveganjem β, izračunanim v 

okviru prve hipoteze. Iz prikazanih grafov je razvidno, da je izguba povezana s tveganjem. 

Skladi, ki imajo večje tveganje β, imajo tudi večjo predvideno izgubo, kar sicer velja tudi za 

vzajemne sklade na razvitih finančnih trgih. 

5.2 Omejitve in prispevek k znanosti 

Omejitve 

Ker so v nalogi zajeta različna časovna obdobja, in sicer obdobje od nastanka skladov do 1. 

oktobra 2007, obdobje finančne krize od 1. oktobra 2007 do 28. decembra 2008 in celotno 

opazovano obdobje od nastanka skladov do 28. decembra 2008, predstavlja prvo omejitev 

dejstvo, da so nekateri skladi poslovali samo v določenem opazovanem časovnem obdobju, 

zato njihova primerjava v pogojih rasti z obdobjem recesije ni mogoča. Skladi, ki so poslovali 

le v enem opazovanem časovnem obdobju, so iz raziskave izključeni. 

Omejitev predstavlja tudi omejen dostop in oteţen dostop do statističnih podatkov za 

posamezne drţave, veliko število borznih indeksov in pomanjkanje podatkov za obdobja, 

daljša od petih let. Ker podatki ne obstajajo, se ne ve zagotovo, ali ugotovitve veljajo za vse 

sklade oziroma je posploševanje zaradi tega omejeno. 

Naslednjo omejitev predstavlja dejstvo, da ne obstajajo podatki o premoţenju sklada oziroma 

o številu točk posameznega sklada v obtoku, kar pomeni, da ni zagotovo znano, ali na 

povišanje oziroma zmanjšanje vrednosti točke sklada vplivajo makroekonomske razmere na 

trgu ali pa prodaje in nakupi novih točk sklada. Slednje lahko povzroči velika odstopanja pri 

skladih z majhnim premoţenjem, kjer se vse spremembe močno odraţajo v vrednosti 

premoţenja oziroma v vrednosti točk.  

Omejitev predstavlja tudi veliko število borznih indeksov, od katerih so nekateri slabo 

korelirani z vrednostjo točke vzajemnega sklada, zaradi česar prihaja do večjih napak pri 

izračunih in posledično do drugačnih rezultatov raziskave od pričakovanih. 

Prispevek k znanosti 

Izvedena magistrska naloga temelji na lastnih zbranih podatkih, ki jih zbiramo samostojno iz 

ţe obstoječih baz podatkov. Kljub temu magistrska naloga predstavlja izviren prispevek k 

znanosti, saj raziskava prvič zajame vzajemne sklade slovenskih izdajateljev v različnih 

opazovanih časovnih obdobjih, in sicer v obdobju do finančne krize, v obdobju finančne krize 

in v celotnem opazovanem obdobju. Ker je zgodovina vzajemnih skladov v Sloveniji kratka 
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in je pojav krize prvič zajel vzajemne sklade v Sloveniji, pomeni naloga priloţnost za 

ugotavljanje zakonitosti, ki veljajo na finančnih trgih v različnih časovnih obdobjih.  

Pri navajanju sklepov izhajamo iz rezultatov in spoznanj, pridobljenih z lastno izvedeno 

raziskavo. Prispevek k znanosti je v nalogi namenjen ugotavljanju nekaterih zakonitost, ki 

veljajo za razvite finančne trga, na vzorcu vzajemnih skladov slovenskih druţb za upravljanje. 

Te zakonitosti ugotavljamo z zbranimi podatki, s katerimi testiramo tri hipoteze in jih na 

podlagi dobljenih rezultatov raziskave tudi potrdimo. Z dobljenimi rezultati raziskave v 

magistrski nalogi lahko potrdimo, da tudi v Sloveniji, kljub razmeroma nerazvitemu mlademu 

trgu vzajemnih skladov, veljajo podobne zakonitosti kot na razvitih finančnih trgih. Prispevek 

naloge k znanosti je spoznanje, da tudi na nerazvitih trgih vzajemnih skladov veljajo enake 

zakonitosti kot na razvitih finančnih trgih. 

Raziskavo v okviru vzajemnih skladov slovenskih druţb za upravljanje lahko razširimo na 

ugotavljanje povezanosti med tveganjem in donosnostjo, in sicer glede na naloţbeno politiko 

posameznih vzajemnih skladov, in tudi na ugotavljanje dejavnikov, ki poleg tveganja tudi 

vplivajo na donosnost vzajemnih skladov. V okviru multiple regresije lahko raziskavo 

nadaljujemo z ugotavljanjem dejavnikov, ki vplivajo na vrednost točke vzajemnih skladov in 

z izvedeno raziskavo ostajajo neznani. Predvidevanje največje moţne izgube vzajemnih 

skladov lahko nadaljujemo z metodo CvaR (Conditional Value at Risk), ki upošteva 

pomanjkljivosti metode VaR, ki jo uporabljamo v okviru izvedene raziskave. 
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6 SKLEP 

Raziskovalni problem naloge temelji na ugotavljanju zakonitosti, ki veljajo za razviti finančni 

trg, za slovenski trg vzajemnih skladov slovenskih izdajateljev. Izvirnost raziskave je 

obravnava vzajemnih skladov slovenskih izdajateljev v različnih časovnih obdobjih, v 

obdobju pred finančno krizo in v obdobju finančne krize. Podobno kot za razvite trge veljajo 

nekatere zakonitosti tudi za slovenski trg vzajemnih skladov tako v obdobju normalnih trţnih 

razmer kot tudi v obdobju finančne krize.  

Z metodo CAPM potrdimo prvo hipotezo, da je donosnost vzajemnega sklada odvisna od 

tveganja, kar velja tudi za vzajemne sklade na razvitih finančnih trgih. Vzajemni skladi z 

večjim tveganjem imajo tudi višjo donosnost, kar velja za vsa opazovana časovna obdobja. 

Tudi vrednost korelacijskega koeficienta, ki nam pove povezanost med tveganjem in 

donosnostjo, je srednje močna, kar še dodatno potrjuje postavljeno hipotezo. Raziskavo lahko 

nadaljujemo z ugotavljanjem povezanosti med tveganjem in donosnostjo glede na naloţbeno 

politiko posameznih vzajemnih skladov. Raziskavo lahko razširimo tudi na ugotavljanje tistih 

dejavnikov, ki poleg tveganja tudi vplivajo na donosnost.  

Izvedena raziskava s pomočjo multiplih regresijskih modelov nudi vpogled v dejavnike, ki 

vplivajo na vrednost točke vzajemnih skladov. Z rezultati končnih multiplih regresijskih 

modelov za posamezna opazovana časovna obdobja potrdimo drugo hipotezo, da na vrednost 

točke vzajemnih skladov vplivajo makroekonomski dejavniki, kot so gospodarska rast, 

inflacija, obrestna mera in borzni indeks, in sicer različno glede na posamezno opazovano 

časovno obdobje. Kljub izvedeni raziskavi pa del dejavnikov, ki pojasnjujejo vpliv na 

vrednost točke vzajemnih skladov, ostaja neznan. Izziv za nadaljevanje raziskovanja so lahko 

prav ti dejavniki.  

V okviru raziskave testiramo tretjo hipotezo, da mera tveganja VaR ni uporabna v razmerah 

ekstremne volatilnosti, ki je posledica finančne krize. S primerjanjem največje moţne izgube 

v obdobju normalnih trţnih razmer in v obdobju finančne krize za posamezne vzajemne 

sklade ugotovimo, da je izguba v času finančne krize večja. Ker z metodo VaR dobimo 

različno višino izgube glede na opazovana časovna obdobja, lahko zaključimo, da je metoda 

uporabna samo v obdobju normalnih trţnih razmer. Z metodo VaR v času normalnih trţnih 

razmer ne moremo predvidevati izgube za čas ekstremnih volatilnosti, zato tudi tretjo 

hipotezo potrdimo. Raziskavo je mogoče nadaljevati s predvidevanjem največje moţne izgube 

z metodo CVaR (Conditional Value at Risk), ki upošteva pomanjkljivosti VaR. Raziskavo je 

mogoče razširiti tudi na druge oblike finančnega vlaganja, kot so samo obveznice, delnice, 

denarna sredstva, in predvidevati izgubo za te oblike vlaganj v različnih časovnih obdobjih. 
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Priloga 1 

 

TABELA IZRAČUNANIH KOEFICIENTOV  ZA POSAMEZNE SKLADE 

  5 DNEVNI 10 DNEVNI 20 DNEVNI PRED PO CELOTNI 

 TVEG. PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI       

ABBA NP   0,015 0,015   0,064 0,064   0,027 0,027     0,035 0,021 0,035 0,021 

ABBN 8 -0,024 1,168 1,168 0,001 1,207 1,207 0,155 1,171 1,171 0,044 0,079 1,182 0,018 1,182 0,018 

ABDA 8 0,748 0,689 0,687 0,806 0,722 0,716 0,754 0,671 0,658 0,769 0,026 0,694 0,021 0,687 0,023 

ABDEVI 8 0,509 0,667 0,634 0,444 0,744 0,686 0,456 0,799 0,761 0,470 0,028 0,737 0,054 0,694 0,052 

ABDS 7 0,587 0,743 0,711 0,551 0,753 0,691 0,627 0,757 0,710 0,588 0,031 0,751 0,006 0,704 0,009 

ABEUR 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABPO 6 0,049 0,275 0,093 0,054 0,314 0,103 0,068 0,323 0,125 0,057 0,008 0,304 0,021 0,107 0,013 

ABSO 4 -0,003 -0,008 -0,004 -0,006 -0,005 -0,004 -0,008 -0,010 -0,007 -0,006 0,002 -0,008 0,002 -0,005 0,001 

ABVI 6 0,049 0,533 0,131 0,049 0,630 0,128 0,066 0,650 0,162 0,055 0,008 0,604 0,051 0,140 0,015 

ABZA 8 0,049 0,575 0,138 0,051 0,581 0,114 0,068 0,589 0,151 0,056 0,008 0,582 0,006 0,135 0,015 

ABZDA 8 0,752 0,693 0,692 0,746 0,751 0,755 0,603 0,637 0,635 0,700 0,069 0,694 0,046 0,694 0,049 

ILAZ 9 0,582 0,682 0,680 0,642 0,742 0,742 0,569 0,704 0,705 0,598 0,032 0,709 0,025 0,709 0,025 

ILEN 9 0,506 0,690 0,689 0,528 0,721 0,721 0,627 0,738 0,738 0,554 0,053 0,717 0,020 0,716 0,020 

ILFAR 9 0,522 0,253 0,255 0,411 0,315 0,317 0,403 0,379 0,372 0,446 0,054 0,316 0,051 0,315 0,047 

ILFIN 9 0,810 0,922 0,919 0,746 0,759 0,765 0,611 1,210 1,177 0,722 0,083 0,964 0,186 0,953 0,170 

ILGA 10 0,491 0,759 0,751 0,879 1,037 1,007 1,113 1,091 1,077 0,828 0,257 0,962 0,145 0,945 0,140 

ILKR 8 0,670 0,988 0,943 0,836 1,290 1,155 1,203 1,255 1,238 0,903 0,223 1,178 0,135 1,112 0,124 

ILMK 7 0,024 0,418 0,081 0,036 0,477 0,093 0,046 0,480 0,116 0,035 0,009 0,458 0,028 0,097 0,015 

ILMO 5 0,027 0,034 0,027 0,024 0,037 0,024 0,069 0,078 0,067 0,040 0,020 0,050 0,020 0,040 0,020 

ILMS 7 0,782 0,930 0,909 0,958 0,999 0,985 1,148 1,108 1,101 0,963 0,150 1,013 0,073 0,998 0,079 

ILVE 9 0,651 0,920 0,898 0,857 1,081 1,053 0,929 1,218 1,218 0,812 0,118 1,073 0,122 1,056 0,131 

INBR 8 0,729 0,981 0,905 0,742 0,936 0,877 0,879 0,932 0,935 0,783 0,068 0,950 0,022 0,905 0,024 

INDE 8 0,072 0,778 0,174 0,111 0,812 0,200 0,134 0,927 0,246 0,106 0,026 0,839 0,064 0,207 0,030 

INDY NP   0,944 0,944   0,221 0,221   1,252 1,252     0,806 0,432 0,806 0,432 

INER 8 0,882 1,242 1,148 0,857 1,265 1,128 0,994 1,205 1,114 0,911 0,059 1,237 0,024 1,130 0,014 

INEU 8 0,893 1,114 1,066 0,953 1,192 1,115 0,962 1,220 1,158 0,936 0,031 1,175 0,045 1,113 0,037 
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  5 DNEVNI 10 DNEVNI 20 DNEVNI PRED PO CELOTNI 

 TVEG. PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI       

INGL NP   0,480 0,480   0,153 0,153   0,483 0,483     0,372 0,155 0,372 0,155 

INHR 6 0,095 0,579 0,183 0,117 0,685 0,204 0,123 0,700 0,226 0,112 0,012 0,654 0,054 0,204 0,018 

INLI 8 0,242 0,407 0,407 0,239 0,479 0,479 0,262 0,339 0,339 0,248 0,011 0,408 0,057 0,408 0,057 

INPA 8 0,894 0,953 0,953 0,904 0,990 0,990 0,914 0,993 0,993 0,904 0,008 0,979 0,018 0,979 0,018 

INSP 6 0,065 0,618 0,145 0,099 0,642 0,170 0,120 0,721 0,208 0,095 0,023 0,660 0,044 0,175 0,026 

KDBA 9 0,090 0,204 0,195 0,107 0,279 0,256 0,160 0,440 0,417 0,119 0,030 0,308 0,098 0,289 0,094 

KDBO 3 0,012 0,089 0,026 0,022 0,112 0,038 0,021 0,112 0,041 0,018 0,005 0,105 0,011 0,035 0,007 

KDEIG NP   1,080 1,080   1,593 1,593   -20,818 -20,818     -6,048 10,446 -6,048 10,446 

KDFI NP   1,459 1,459   0,568 0,568   2,719 2,719     1,582 0,883 1,582 0,883 

KDGA 7 0,028 0,617 0,131 0,046 0,680 0,137 0,060 0,685 0,173 0,045 0,013 0,661 0,031 0,147 0,019 

KDIK NP   0,816 0,816   0,436 0,436   1,415 1,415     0,889 0,403 0,889 0,403 

KDLA NP   1,384 1,384   0,752 0,752   -0,436 -0,436     0,567 0,754 0,567 0,754 

KDMM 2 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001 0,001 -0,002 -0,001 0,001 0,000 -0,001 0,001 -0,001 0,000 

KDNEN 8 1,236 1,248 1,244 1,634 1,228 1,223 1,976 1,881 1,877 1,616 0,302 1,452 0,303 1,448 0,304 

KDNT 9 1,157 1,208 1,191 1,323 1,059 1,065 1,493 1,704 1,642 1,324 0,137 1,324 0,276 1,299 0,248 

KDPI 7 0,568 0,822 0,771 0,690 0,964 0,875 0,745 0,932 0,895 0,668 0,074 0,906 0,061 0,847 0,054 

KDRA 7 0,032 0,629 0,134 0,052 0,708 0,145 0,070 0,743 0,189 0,052 0,016 0,693 0,047 0,156 0,023 

KDSA 8 0,908 0,856 0,853 0,945 0,888 0,890 0,901 0,926 0,895 0,918 0,019 0,890 0,029 0,879 0,018 

KDSUE 8 0,655 1,019 0,969 0,839 1,099 1,034 1,259 1,398 1,362 0,918 0,253 1,172 0,163 1,121 0,172 

KDTEC 9 0,617 0,711 0,695 0,610 0,626 0,623 0,616 0,776 0,783 0,614 0,003 0,704 0,061 0,700 0,065 

KDVIT 8 0,519 0,574 0,573 0,635 0,730 0,725 0,681 0,759 0,760 0,612 0,068 0,688 0,081 0,686 0,081 

KDVZE NP   2,353 2,353   1,651 1,651   -0,530 -0,530     1,158 1,228 1,158 1,228 

KRKL 7 0,700 0,750 0,748 0,824 0,812 0,822 0,960 0,849 0,889 0,828 0,106 0,804 0,041 0,820 0,057 

KRMO 9 1,236 1,022 1,045 1,343 1,063 1,112 1,624 1,297 1,333 1,401 0,164 1,128 0,121 1,164 0,123 

KRNT NP   0,953 0,953   0,821 0,821   0,971 0,971     0,915 0,067 0,915 0,067 

KRSI NP   -0,015 -0,015   0,022 0,022   -0,002 -0,002     0,001 0,015 0,001 0,015 
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  5 DNEVNI 10 DNEVNI 20 DNEVNI PRED PO CELOTNI 

 TVEG. PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI       

KRSK 6 0,045 0,383 0,109 0,051 0,380 0,107 0,058 0,391 0,134 0,051 0,005 0,384 0,005 0,117 0,012 

MPEUS NP 0,831 0,880 0,857 0,833 0,868 0,843 0,954 0,871 0,894 0,873 0,057 0,873 0,005 0,865 0,021 

MPGL NP 0,452 0,619 0,555 0,468 0,667 0,597 0,456 0,706 0,637 0,458 0,007 0,664 0,036 0,596 0,034 

MPGO NP 0,511 0,485 0,482 0,738 0,545 0,541 0,953 0,583 0,576 0,734 0,180 0,538 0,040 0,533 0,038 

MPIN NP 0,827 0,953 0,951 0,900 0,928 0,926 0,896 0,871 0,880 0,874 0,033 0,917 0,034 0,919 0,030 

MPPL NP 0,674 1,118 1,008 0,751 1,247 1,091 0,609 1,357 1,191 0,678 0,058 1,241 0,098 1,097 0,075 

MPTEC NP 0,890 0,854 0,871 1,052 0,980 1,021 0,903 0,973 1,036 0,948 0,073 0,936 0,058 0,976 0,075 

MPTU NP 1,167 1,320 1,268 1,136 1,676 1,494 2,372 2,023 1,971 1,559 0,575 1,673 0,287 1,578 0,293 

MPWA NP 0,697 0,631 0,628 0,669 0,788 0,783 0,737 0,816 0,821 0,701 0,028 0,745 0,081 0,744 0,083 

NFAO 9 0,705 0,636 0,630 0,680 0,651 0,638 0,614 0,675 0,639 0,666 0,039 0,654 0,016 0,636 0,004 

NFDE 7 0,698 0,934 0,881 0,699 0,968 0,910 0,662 1,049 0,999 0,687 0,017 0,984 0,048 0,930 0,050 

NFEN 9 0,567 0,777 0,762 0,595 0,779 0,751 0,569 0,758 0,713 0,577 0,013 0,771 0,009 0,742 0,021 

NFFIN 9 0,742 0,996 0,962 0,706 0,981 0,944 0,821 1,198 1,190 0,757 0,048 1,058 0,099 1,032 0,112 

NFIT 9 0,737 0,837 0,847 0,787 0,884 0,909 0,741 1,024 1,051 0,755 0,022 0,915 0,079 0,936 0,086 

NFNT 9 0,958 0,888 0,875 1,488 1,229 1,214 1,628 1,341 1,327 1,358 0,289 1,152 0,192 1,139 0,192 

NFOB 3 -0,027 -0,012 -0,009 0,004 0,045 0,037 -0,024 0,010 0,011 -0,016 0,014 0,014 0,023 0,013 0,019 

NFZDR 9 0,566 0,579 0,572 0,461 0,340 0,367 0,440 0,419 0,446 0,489 0,055 0,446 0,099 0,462 0,084 

NLBA 10 0,370 0,651 0,651 0,336 0,653 0,653   0,675 0,675 0,353 0,017 0,659 0,011 0,659 0,011 

NLDD 9 0,747 0,867 0,856 0,876 0,899 0,896 0,954 0,914 0,925 0,859 0,085 0,893 0,019 0,893 0,028 

NLEU 7 0,847 0,986 0,961 0,914 0,978 0,963 0,944 0,988 0,980 0,902 0,040 0,984 0,004 0,968 0,009 

NLFA 8 0,422 0,378 0,386 0,433 0,454 0,457 0,493 0,477 0,487 0,450 0,031 0,436 0,042 0,443 0,042 

NLGS NP   0,857 0,857   0,410 0,410   1,292 1,292     0,853 0,360 0,853 0,360 

NLKO 5 0,287 0,382 0,357 0,316 0,363 0,355 0,316 0,545 0,489 0,307 0,014 0,430 0,081 0,400 0,062 

NLNV 8 0,614 0,650 0,653 0,663 0,630 0,667 0,698 0,669 0,684 0,658 0,035 0,650 0,016 0,668 0,013 

NLOB 4 -0,039 -0,038 -0,034 -0,046 -0,010 -0,016 -0,050 0,027 0,021 -0,045 0,005 -0,007 0,026 -0,010 0,023 

NLPI 7 0,056 0,505 0,138 0,049 0,638 0,128 0,045 0,674 0,138 0,050 0,005 0,606 0,073 0,135 0,005 
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  5 DNEVNI 10 DNEVNI 20 DNEVNI PRED PO CELOTNI 

 TVEG. PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI       

NLSL 8 0,688 0,735 0,709 0,754 0,829 0,780 0,765 0,894 0,830 0,736 0,034 0,819 0,065 0,773 0,049 

NLSV 7 0,727 0,870 0,828 0,754 0,776 0,785 0,727 0,992 0,945 0,736 0,013 0,879 0,089 0,852 0,068 

NLVE 9 0,947 1,125 1,114 1,126 1,185 1,189 1,211 1,251 1,259 1,095 0,110 1,187 0,052 1,188 0,059 

NLVR 9 0,691 0,582 0,614 0,760 0,658 0,711 0,763 0,672 0,704 0,738 0,034 0,637 0,040 0,676 0,044 

NLVT 9 0,620 0,655 0,660 0,678 0,661 0,673 0,719 0,682 0,699 0,673 0,040 0,666 0,011 0,677 0,016 

PEBS NP   -0,001 -0,001   0,001 0,001   -0,006 -0,006     -0,002 0,003 -0,002 0,003 

PEEA NP   0,857 0,857   1,009 1,009   0,934 0,934     0,933 0,062 0,933 0,062 

PEES 9 0,251 0,941 0,941 0,879 1,023 1,023 1,937 1,332 1,332 1,022 0,696 1,099 0,168 1,099 0,168 

PERS NP   0,927 0,927   0,874 0,874   1,645 1,645     1,149 0,352 1,149 0,352 

PESO NP   1,174 1,174   0,927 0,927   1,450 1,450     1,184 0,214 1,184 0,214 

PEVI 4 0,027 0,264 0,060 0,037 0,301 0,070 0,048 0,332 0,091 0,037 0,009 0,299 0,028 0,073 0,013 

PEWS 7 0,553 0,787 0,787 0,668 0,857 0,857 0,908 1,060 1,060 0,710 0,148 0,901 0,116 0,901 0,116 

POBA 9 0,385 0,422 0,419 0,444 0,614 0,591 0,546 0,649 0,646 0,458 0,067 0,562 0,100 0,552 0,097 

POBO 4 0,148 0,068 0,083 0,130 0,093 0,095 0,115 0,065 0,077 0,131 0,013 0,075 0,013 0,085 0,008 

POEN NP   0,121 0,121   0,068 0,068   0,085 0,085     0,091 0,022 0,091 0,022 

POHC NP   0,140 0,140   0,207 0,207   0,107 0,107     0,151 0,041 0,151 0,041 

POIN 8 0,618 0,713 0,687 0,665 0,767 0,735 0,741 0,753 0,742 0,675 0,051 0,744 0,023 0,721 0,024 

POKO NP   0,120 0,120   0,139 0,139   0,148 0,148     0,136 0,012 0,136 0,012 

PONE 9 0,454 0,727 0,708 0,654 0,967 0,934 0,975 0,968 1,013 0,694 0,215 0,887 0,114 0,885 0,129 

POPR NP 0,406 0,405 0,401 0,433 0,469 0,455 0,419 0,480 0,456 0,419 0,011 0,451 0,033 0,437 0,026 

POSCI 9 0,603 0,811 0,810 0,569 0,885 0,879 0,631 0,806 0,824 0,601 0,026 0,834 0,036 0,838 0,030 

PRGA 3 -0,004 -0,016 -0,010 -0,025 -0,006 0,000 -0,051 -0,006 0,002 -0,026 0,019 -0,009 0,005 -0,003 0,005 

PRGL 7 0,239 0,269 0,270 0,238 0,351 0,352 0,281 0,331 0,335 0,253 0,020 0,317 0,035 0,319 0,035 

PRNT 9 0,373 0,433 0,440 0,479 0,530 0,537 0,589 0,557 0,585 0,480 0,088 0,507 0,053 0,521 0,060 

PRSI NP   -0,061 -0,061   -0,048 -0,048   0,230 0,230     0,040 0,134 0,040 0,134 

PRUI NP   0,946 0,946   0,788 0,788   0,930 0,930     0,888 0,071 0,888 0,071 
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  5 DNEVNI 10 DNEVNI 20 DNEVNI PRED PO CELOTNI 

 TVEG. PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI       

PSML 8 0,453 0,478 0,475 0,570 0,576 0,573 0,528 0,600 0,590 0,517 0,048 0,552 0,053 0,546 0,051 

PSOPT 7 0,452 0,683 0,648 0,455 0,746 0,675 0,678 0,755 0,752 0,528 0,106 0,728 0,032 0,692 0,044 

PSPI 4 0,012 0,053 0,021 0,011 0,067 0,022 0,013 0,057 0,025 0,012 0,001 0,059 0,006 0,023 0,002 

PSZI 8 0,092 0,887 0,267 0,101 0,917 0,262 0,104 0,917 0,303 0,099 0,005 0,907 0,014 0,277 0,018 

TRAZ 8 0,608 0,704 0,698 0,644 0,716 0,706 0,601 0,700 0,689 0,618 0,019 0,707 0,006 0,698 0,007 

TRBA 9 0,402 0,582 0,577 0,505 0,653 0,652 0,503 0,649 0,651 0,470 0,048 0,628 0,032 0,627 0,035 

TREU 6 0,612 0,650 0,640 0,653 0,701 0,685 0,649 0,707 0,695 0,638 0,019 0,686 0,025 0,673 0,024 

TRHRP 10 0,980 0,851 0,852 1,110 0,874 0,865 1,287 1,131 1,117 1,125 0,126 0,952 0,127 0,944 0,122 

TROB 5 0,081 0,057 0,059 0,099 0,074 0,075 0,082 0,078 0,076 0,087 0,008 0,070 0,009 0,070 0,008 

TRRE 6 0,035 0,319 0,072 0,040 0,357 0,077 0,038 0,373 0,087 0,038 0,002 0,350 0,023 0,079 0,006 

TRRT 8 0,607 0,710 0,682 0,626 0,843 0,781 0,718 0,818 0,798 0,650 0,049 0,790 0,058 0,754 0,051 

TRST 8 0,432 0,492 0,481 0,546 0,536 0,532 0,523 0,548 0,541 0,501 0,049 0,525 0,024 0,518 0,026 

TRSV 7 0,769 0,768 0,763 0,796 0,725 0,728 0,776 0,823 0,825 0,780 0,011 0,772 0,040 0,772 0,040 

TRTOP 8   0,794 0,794   0,803 0,803   0,884 0,884     0,827 0,041 0,827 0,041 

Opomba: tveg- tveganje, PRED- časovno obdobje od nastanka sklada do 1. 10. 2007, PO- časovno obdobje od 1. 10. 2007 do 28. 12. 2008, CELOTNI – 

časovno obdobje od nastanka skladov do 28. 12. 2008,  pred-vrednost  za časovno obdobje od nastanka sklada do 1. 10. 2007,  pred-vrednost 

standardnega odklona za časovno obdobje od nastanka sklada do 1. 10. 2007,  po-vrednost  za - časovno obdobje od 1. 10. 2007 do 28. 12. 2008,  po- 

vrednost standardnega odklona za časovno obdobje od 1. 10. 2007 do 28.12.2008,  celotni- vrednost  za časovno obdobje od nastanka skladov do 28. 12. 

2008,  celotni- vrednost standardnega odklona za časovno obdobje od 1. 10. 2007 do 28. 12. 2008. 

 





Priloga 2 

 

TABELA IZRAČUNOV VAR 

      DNEVNI VaR (95 %)                     
im

e 

tv
eg

 

ti
p
 

P
R

E
D

 

P
O

 

C
E

L
O

T
N

I 

V
E

P
  

(1
. 

1
0
 .

2
0
0
7
) 

V
E

P
1
0

  

(1
5
. 

1
0
. 
2
0
0
7
) 

V
E

P
 3

0
 

 (
1
4
. 

1
1
. 
2
0
0
7
) 

V
E

P
 1

0
0

  

(2
7
. 

1
2

. 
2
0
0
8
) 

V
E

P
  

(2
4
. 

1
2
. 
2
0
0
8
) 

V
E

P
 (

1
0
) 

V
E

P
 (

3
0
) 

V
E

P
 (

1
0

0
) 

V
E

P
 (

3
1
1
) 

ABBA 9 delniški   -0,38 % -0,38 %         9,79         

ABBN 8 delniški -0,05 % -3,80 % -3,57 % 50,34 50,42 48,38 45,37 20,99 50,26 50,21 50,10 49,92 

ABDA 8 delniški -1,48 % -3,05 % -2,34 % 4,36 4,57 4,20 3,79 2,65 4,16 4,01 3,72 3,22 

ABDEVI 8 delniški -0,96 % -2,25 % -1,65 % 18,33 18,40 17,56 16,82 9,70 17,77 17,36 16,56 15,21 

ABDS 7 delniški -1,77 % -2,94 % -2,27 % 0,43 0,44 0,41 0,39 0,27 0,41 0,39 0,35 0,30 

ABEUR 2 denarni -0,03 % -0,02 % -0,03 % 41,11 41,17 41,29 41,73 42,91 41,07 41,04 40,98 40,88 

ABPO 6 mešani -0,70 % -1,07 % -0,74 % 5,27 5,23 5,09 5,00 3,78 5,15 5,07 4,90 4,62 

ABSO 4 obvezniški -0,22 % -0,14 % -0,21 % 6,58 6,59 6,62 6,69 6,83 6,53 6,50 6,44 6,33 

ABVI 6 mešani -0,79 % -1,75 % -0,91 % 5,19 5,19 5,06 4,94 3,29 5,06 4,96 4,78 4,47 

ABZA 8 delniški -0,80 % -2,27 % -1,01 % 8,00 7,92 7,57 7,28 3,90 7,80 7,65 7,36 6,87 

ABZDA 8 delniški -1,20 % -3,05 % -2,26 % 3,75 3,76 3,53 3,34 2,42 3,61 3,50 3,30 2,96 

ILAZ 9 delniški -1,76 % -4,02 % -3,27 % 7,97 8,37 7,79 7,00 3,82 7,53 7,20 6,57 5,50 

ILEN 9 delniški -1,48 % -3,77 % -3,03 % 7,30 7,71 7,18 6,65 3,77 6,96 6,71 6,22 5,39 

ILFAR 9 delniški -0,75 % -1,90 % -1,48 % 6,18 6,17 5,82 5,53 4,60 6,03 5,93 5,72 5,37 

ILFIN 9 delniški -1,31 % -3,35 % -2,60 % 6,83 7,01 6,51 5,95 3,00 6,55 6,34 5,93 5,25 

ILGA 10 delniški -1,00 % -2,43 % -1,92 % 7,07 7,21 6,70 5,61 2,40 6,85 6,68 6,36 5,82 

ILKR 8 delniški -1,47 % -3,51 % -2,51 % 9,64 9,99 9,34 8,65 4,18 9,19 8,86 8,22 7,13 

ILMK 7 mešani -0,74 % -1,75 % -0,87 % 5,27 5,31 5,09 4,83 2,96 5,15 5,06 4,88 4,58 

ILMO 5 obvezniški -0,71 % -0,96 % -0,79 % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41 0,38 

ILMS 7 mešani -1,19 % -2,64 % -1,96 % 7,84 8,08 7,77 7,01 4,05 7,55 7,33 6,91 6,20 

ILVE 9 delniški -1,72 % -2,89 % -2,33 % 11,84 12,20 11,64 10,59 4,94 11,20 10,72 9,80 8,25 

INBR 8 delniški -2,17 % -4,98 % -3,54 % 24,29 25,90 25,08 23,38 11,17 22,62 21,40 19,01 14,98 
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INDE 8 delniški -1,11 % -2,40 % -1,26 % 3,36 3,38 3,24 3,09 1,71 3,24 3,16 2,99 2,70 

INDY 8 delniški   -4,55 % -4,55 %         4,04         

INER 8 delniški -1,75 % -4,52 % -3,13 % 17,76 18,57 17,88 16,95 9,14 16,77 16,05 14,64 12,27 

INEU 8 delniški -1,33 % -3,54 % -2,24 % 6,45 6,59 6,33 5,91 3,14 6,18 5,98 5,59 4,94 

INGL 6 mešani   -3,07 % -3,07 %         9,26         

INHR 6 mešani -0,83 % -1,90 % -0,97 % 43,89 44,26 42,63 41,30 26,02 42,73 41,89 40,23 37,44 

INLI 8 delniški -0,78 % -2,28 % -2,06 % 12,09 12,10 11,46 11,14 9,75 11,79 11,57 11,14 10,42 

INPA 8 delniški -1,87 % -4,02 % -3,67 % 12,17 12,29 11,34 11,15 7,23 11,46 10,93 9,90 8,17 

INSP 6 mešani -1,05 % -1,89 % -1,14 % 3,05 3,07 2,97 2,91 1,86 2,95 2,87 2,73 2,49 

KDBA 9 delniški -1,71 % -2,22 % -2,01 % 8,46 8,50 7,83 6,59 2,27 8,00 7,67 7,01 5,91 

KDBO 3 

preteţno 

obvezniški -0,32 % -0,39 % -0,33 % 12,84 12,85 12,85 13,08 12,14 12,71 12,62 12,43 12,12 

KDEIG 9 delniški   -7,41 % -7,41 %         0,77         

KDFI 8 delniški   -7,84 % -7,84 %         0,57         

KDGA 7 mešani -1,05 % -2,72 % -1,33 % 17,66 17,85 16,84 15,39 6,86 17,08 16,65 15,81 14,41 

KDIK 9 delniški   -7,46 % -7,46 %         0,74         

KDLA 9 delniški   -10,14 % -10,14 %         0,69         

KDMM 2 denarni -0,18 % -0,03 % -0,15 % 46,12 46,18 46,31 46,77 48,36 45,86 45,67 45,29 44,66 

KDNEN 8 delniški -2,26 % -4,53 % -3,79 % 1,38 1,40 1,42 1,25 0,65 1,28 1,21 1,07 0,83 

KDNT 9 delniški -1,87 % -4,75 % -3,47 % 6,00 6,26 5,96 5,64 2,66 5,64 5,38 4,88 4,02 

KDPI 7 delniški -1,07 % -2,88 % -1,90 % 6,37 6,59 6,20 5,60 3,36 6,15 6,00 5,69 5,17 

KDRA 7 delniški -1,15 % -2,53 % -1,38 % 44,19 44,27 41,84 38,27 16,10 42,58 41,40 39,09 35,20 

KDSA 8 delniški -1,38 % -3,45 % -2,53 % 3,89 3,96 3,67 3,38 2,25 3,72 3,60 3,35 2,94 
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KDSUE 8 delniški -1,48 % -4,44 % -3,23 % 5,64 5,87 5,52 5,38 2,84 5,38 5,18 4,80 4,16 

KDTEC 9 delniški -1,01 % -2,98 % -2,20 % 5,14 5,22 5,04 4,52 3,09 4,98 4,86 4,62 4,22 

KDVIT 8 delniški -1,28 % -2,52 % -2,12 % 1,04 1,05 0,99 0,95 0,63 1,00 0,97 0,91 0,81 

KDVZE 9 delniški   -11,70 % -11,70 %         0,62         

KRKL 7 delniški -1,10 % -3,12 % -2,03 % 26,93 27,15 26,30 22,61 14,50 26,00 25,31 23,97 21,72 

KRMO 9 delniški -1,81 % -4,03 % -3,00 % 28,44 29,76 28,22 26,48 13,72 26,81 25,62 23,30 19,37 

KRNT 9 delniški   -3,29 % -3,28 % 20,00 19,89 18,99 16,52 11,03         

KRSI 4 

preteţno 

obvezniški   -0,31 % -0,31 %       20,02 20,98         

KRSK 6 mešani -0,66 % -1,45 % -0,80 % 92,04 92,37 87,21 83,02 53,81 90,11 88,70 85,94 81,29 

MPEUS NP delniški -1,43 % -3,34 % -2,41 % 7,05 7,13 6,76 6,21 3,93 6,73 6,50 6,04 5,27 

MPGL NP delniški -1,23 % -2,82 % -1,71 % 7,70 8,13 7,86 6,84 3,47 7,40 7,18 6,75 6,02 

MPGO NP delniški -2,07 % -3,82 % -3,23 % 48,24 50,98 47,06 48,43 28,55 45,08 42,76 38,24 30,60 

MPIN NP delniški -2,01 % -3,84 % -3,19 % 56,78 61,96 64,91 55,97 26,00 53,17 50,53 45,38 36,67 

MPPL NP delniški -1,13 % -3,75 % -2,01 % 550,44 561,77 529,64 500,50 186,97 530,70 516,24 488,00 440,33 

MPTEC NP delniški -1,49 % -3,08 % -2,25 % 4,87 4,94 4,65 4,18 2,56 4,64 4,47 4,15 3,59 

MPTU NP delniški -3,13 % -5,04 % -4,13 % 53,37 53,93 51,33 42,83 18,65 48,09 44,23 36,68 23,93 

MPWA NP delniški -1,39 % -2,26 % -1,96 % 46,51 47,16 44,91 40,53 25,36 44,46 42,97 40,04 35,10 

NFAO 9 delniški -1,42 % -3,10 % -2,43 % 4,49 4,63 4,38 4,02 2,69 4,29 4,14 3,85 3,36 

NFDE 7 delniški -1,06 % -3,43 % -2,00 % 5,71 5,75 5,49 5,01 2,91 5,52 5,38 5,10 4,64 

NFEN 9 delniški -1,67 % -4,37 % -3,45 % 4,85 5,02 4,79 4,47 2,28 4,59 4,41 4,04 3,43 

NFFIN 9 delniški -1,75 % -4,16 % -3,13 % 3,99 4,04 3,70 3,29 1,55 3,77 3,61 3,29 2,76 

NFIT 9 delniški -1,35 % -3,55 % -2,72 % 4,93 4,90 4,45 3,76 2,37 4,72 4,57 4,27 3,76 
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NFNT 9 delniški -1,92 % -3,58 % -2,97 % 5,36 5,61 5,34 5,21 2,64 5,03 4,80 4,33 3,54 

NFOB 3 obvezniški -0,24 % -0,44 % -0,31 % 4,20 4,19 4,24 4,27 4,25 4,17 4,14 4,10 4,02 

NFZDR 9 delniški -1,25 % -2,60 % -2,00 % 4,04 4,06 3,84 3,60 2,65 3,88 3,76 3,54 3,15 

NLBA 10 delniški -0,69 % -2,46 % -2,38 % 4,99 5,07 4,55 3,82 1,40 4,88 4,80 4,65 4,39 

NLDD 9 delniški -1,34 % -3,19 % -2,16 % 5,54 5,59 5,18 4,72 2,80 5,31 5,13 4,80 4,23 

NLEU 7 delniški -1,35 % -3,38 % -2,33 % 5,50 5,56 5,36 4,84 2,97 5,27 5,09 4,76 4,19 

NLFA 8 delniški -0,96 % -2,39 % -1,71 % 4,23 4,23 3,98 3,69 2,92 4,10 4,01 3,82 3,51 

NLGS 7 delniški   -5,88 % -5,88 %         9,38         

NLKO 5 mešani -0,51 % -1,43 % -0,85 % 5,44 5,43 5,28 5,09 3,94 5,35 5,29 5,16 4,95 

NLNV 8 delniški -1,82 % -4,52 % -3,25 % 5,88 6,03 5,76 5,58 3,10 5,54 5,29 4,81 3,99 

NLOB 4 obvezniški -0,2 % -0,35 % -0,30 % 4,50 4,49 4,53 4,57 4,56 4,46 4,43 4,37 4,28 

NLPI 7 mešani -0,55 % -1,61 % -0,70 % 25,16 25,33 24,83 23,63 16,67 24,72 24,40 23,78 22,73 

NLSL 8 delniški -0,94 % -2,59 % -1,57 % 9,49 9,22 8,67 8,28 3,38 9,21 9,00 8,60 7,91 

NLSV 7 delniški -1,15 % -3,31 % -1,95 % 5,68 5,70 5,35 4,91 3,15 5,47 5,32 5,03 4,53 

NLVE 9 delniški -1,59 % -3,42 % -2,59 % 5,49 5,70 5,57 5,09 2,52 5,21 5,01 4,62 3,95 

NLVR 9 delniški -1,98 % -3,85 % -2,92 % 5,84 6,08 5,70 5,40 3,18 5,48 5,21 4,69 3,80 

NLVT 9 delniški -1,30 % -2,81 % -2,07 % 4,52 4,54 4,31 3,75 2,88 4,33 4,20 3,93 3,49 

PEBS 9 delniški   -0,05 % -0,05 %         10,03         

PEEA 8 delniški   -3,43 % -3,43 % 10,00 9,92 9,67 9,51 5,38         

PEES 9 delniški -2,34 % -3,96 % -3,82 % 12,04 12,42 11,55 12,06 6,68 11,15 10,50 9,22 7,07 

PERS 8 delniški   -4,46 % -4,46 %       10,02 5,91         

PESO 10 delniški   -4,06 % -4,06 %     10,03 8,85 3,61         
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PEVI 4 mešani -0,87 % -1,04 % -0,8 % 3,16 3,15 3,03 2,98 2,25 3,07 3,01 2,89 2,68 

PEWS 7 delniški -1,29 % -3,21 % -3,04 % 10,74 10,83 10,14 9,74 5,82 10,30 9,98 9,35 8,30 

POBA 9 delniški -1,04 % -1,76 % -1,47 % 2,62 2,64 2,45 2,10 0,91 2,53 2,47 2,35 2,14 

POBO 4 

preteţno 

obvezniški -0,66 % -0,89 % -0,73 % 0,53 0,52 0,52 0,54 0,52 0,52 0,51 0,50 0,47 

POEN 8 delniški   -1,41 % -1,41 %         0,86         

POHC 8 delniški   -1,30 % -1,30 %         0,90         

POIN 8 delniški -1,61 % -2,94 % -2,07 % 0,67 0,67 0,65 0,62 0,39 0,64 0,61 0,56 0,48 

POKO 8 delniški   -1,05 % -1,05 %         0,96         

PONE 9 delniški -1,16 % -2,51 % -1,93 % 2,13 2,18 2,06 1,85 0,72 2,05 1,99 1,88 1,70 

POPR NP mešani -0,70 % -1,44 % -0,94 % 2,64 2,61 2,50 2,44 1,59 2,58 2,54 2,46 2,31 

POSCI 9 delniški -1,39 % -2,85 % -2,20 % 1,24 1,24 1,17 1,02 0,64 1,19 1,15 1,07 0,94 

POUSA 9 delniški -1,49 % -3,19 % -2,44 % 1,35 1,36 1,27 1,18 0,87 1,29 1,24 1,15 1,00 

PRGA 3 obvezniški -0,32 % -0,60 % -0,45 % 4,32 4,32 4,33 4,22 4,34 4,28 4,24 4,18 4,08 

PRGL 7 mešani -1,21 % -1,43 % -1,36 % 1,00 1,01 0,97 0,92 0,64 0,96 0,93 0,88 0,79 

PRNT 9 delniški -1,41 % -2,27 % -1,94 % 5,78 5,85 5,62 5,57 3,09 5,52 5,33 4,96 4,34 

PRSI 10 delniški   -0,45 % -0,45 %         10,15         

PRUI 9 delniški   -6,26 % -6,26 %         0,38         

PSML 8 delniški -0,97 % -2,01 % -1,52 % 2,26 2,24 2,14 2,04 1,18 2,19 2,14 2,04 1,87 

PSOPT 7 delniški -0,83 % -2,19 % -1,63 % 4,83 4,91 4,77 4,45 2,97 4,70 4,61 4,43 4,12 

PSPI 4 

preteţno 

obvezniški -0,44 % -0,35 % -0,44 % 23,84 23,84 23,81 23,59 23,04 23,51 23,26 22,79 21,98 

PSZI 8 delniški -0,74 % -2,91 % -1,19 % 17,33 17,59 16,85 15,42 8,74 16,92 16,62 16,04 15,06 

TRAZ 8 delniški -1,65 % -3,59 % -2,92 % 5,53 5,80 5,41 4,63 2,54 5,24 5,03 4,62 3,92 
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TRBA 9 delniški -1,31 % -2,23 % -1,93 % 7,87 8,01 7,44 6,47 2,86 7,55 7,31 6,84 6,06 

TREU 6 mešani -0,93 % -2,18 % -1,43 % 5,78 5,81 5,66 5,26 3,81 5,61 5,49 5,25 4,84 

TRHRP 10 delniški -1,41 % -2,76 % -2,28 % 5,31 5,45 5,12 4,48 2,88 5,07 4,90 4,56 3,99 

TROB 5 

preteţno 

obvezniški -0,25 % -0,38 % -0,30 % 4,85 4,83 4,82 4,79 4,53 4,81 4,78 4,73 4,63 

TRRE 6 mešani -0,56 % -1,40 % -0,70 % 14,56 14,50 14,04 13,48 9,51 14,30 14,12 13,75 13,13 

TRRT 8 delniški -2,06 % -4,30 % -3,35 % 6,05 6,33 6,05 5,38 2,75 5,66 5,37 4,80 3,85 

TRST 8 delniški -0,80 % -2,09 % -1,41 % 28,01 27,79 26,48 24,87 15,17 27,30 26,78 25,77 24,06 

TRSV 7 delniški -1,20 % -3,21 % -2,3 9 % 4,66 4,70 4,48 4,11 2,77 4,48 4,35 4,10 3,68 

TRTOP 8 delniški -1,27 % -3,33 % -2,49 % 4,48 4,50 4,17 3,87 2,62 4,30 4,17 3,91 3,48 

Opomba: tveg – tveganje, PRED – časovno obdobje od nastanka sklada do 1. 10. 2007, PO – časovno obdobje od 1. 10. 2007 do 28. 12. 2008, CELOTNI – 

časovno obdobje od nastanka skladov do 28. 12. 2008, VEP – vrednost točke vzajemnega sklada 
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IZRAČUNI ZAHTEVANE DONOSNOSTI VZAJEMNIH SKLADOV ZA POSAMEZNA OBDOBJA 

    pred po cel 

sklad tveg 2r  TRG fr  -  m fr r   ir  fr  -  m fr r   ir  fr  -  m fr r   ir  

ABBA 10 0,053 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,035 4,21 % 4,03 % 5,00 % 0,035 4,21 % 
ABBN 8 0,722 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,044  4,56 % 4,03 % 5,00 % 1,182 9,94 % 4,03 % 5,00 % 1,182 9,94 % 
ABDA 8 0,744 Japonska 2,05 % 5,84 % 0,769  6,54 % 2,83 % 6,80 % 0,694 7,55 % 2,83 % 6,80 % 0,694 7,55 % 
ABDEVI 8 0,665 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,470  6,60 % 4,03 % 5,00 % 0,737 7,71 % 4,03 % 5,00 % 0,737 7,71 % 
ABDS 7 0,334 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,588  7,17 % 4,03 % 5,00 % 0,751 7,79 % 4,03 % 5,00 % 0,751 7,79 % 
ABEUR 2 0,006 Indija 8,65 % 8,54 % 0,001  8,66 % 12,13 % 11,00 % 0,000 12,13 % 12,13 % 11,00 % 0,000 12,13 % 
ABPO 6 0,513 Slovenija 5,75 % 5,54 % 0,057  6,07 % 4,53 % 6,50 % 0,304 6,51 % 4,53 % 6,50 % 0,304 6,51 % 
ABSO 4 0,002 Kitajska 8,45 % 5,84 % -0,006  8,42 % 3,63 % 7,10 % -0,008 3,58 % 3,63 % 7,10 % -0,008 3,58 % 
ABVI 6 0,459 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,055  4,61 % 4,03 % 5,00 % 0,604 7,05 % 4,03 % 5,00 % 0,604 7,05 % 
ABZA 8 0,559 Slovenija 5,75 % 5,54 % 0,056  6,06 % 4,53 % 6,50 % 0,582 8,31 % 4,53 % 6,50 % 0,582 8,31 % 
ABZDA 8 0,807 ZDA 5,05 % 4,79 % 0,700  8,40 % 2,53 % 5,00 % 0,694 6,00 % 2,53 % 5,00 % 0,694 6,00 % 
ILAZ 9 0,520 Hong Kong 3,85 % 5,54 % 0,598  7,16 % 4,53 % 6,50 % 0,709 9,14 % 4,53 % 6,50 % 0,709 9,14 % 
ILEN 9 0,596 Brazilija 6,40 % 7,79 % 0,554  10,71 % 8,33 % 9,50 % 0,717 15,14 % 8,33 % 9,50 % 0,717 15,14 % 
ILFAR 9 0,516 ZDA 5,05 % 4,79 % 0,446  7,18 % 2,53 % 5,00 % 0,316 4,11 % 2,53 % 5,00 % 0,316 4,11 % 
ILFIN 9 0,625 ZDA 5,05 % 4,79 % 0,722  8,51 % 2,53 % 5,00 % 0,964 7,35 % 2,53 % 5,00 % 0,964 7,35 % 
ILGA 10 0,392 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,828  8,31 % 4,03 % 5,00 % 0,962 8,84 % 4,03 % 5,00 % 0,962 8,84 % 
ILKR 8 0,516 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,903  8,67 % 4,03 % 5,00 % 1,178 9,92 % 4,03 % 5,00 % 1,178 9,92 % 
ILMK 7 0,449 Slovenija 5,75 % 5,54 % 0,035  5,95 % 4,53 % 6,50 % 0,458 7,51 % 4,53 % 6,50 % 0,458 7,51 % 
ILMO 5 0,020 Hong Kong 3,85 % 5,54 % 0,040  4,07 % 4,53 % 6,50 % 0,050 4,85 % 4,53 % 6,50 % 0,050 4,85 % 
ILMS 7 0,746 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,963  8,96 % 4,03 % 5,00 % 1,013 9,09 % 4,03 % 5,00 % 1,013 9,09 % 
ILVE 9 0,509 Evropa  4,35 % 4,79 % 0,812  8,24 % 4,03 % 5,00 % 1,073 9,40 % 4,03 % 5,00 % 1,073 9,40 % 
INBR 8 0,598 Brazilija 6,40 % 7,79 % 0,783  12,50 % 8,33 % 9,50 % 0,950 17,35 % 8,33 % 9,50 % 0,950 17,35 % 

INDE 8 0,476 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,106  4,86 % 4,03 % 5,00 % 0,839 8,23 % 4,03 % 5,00 % 0,839 8,23 % 

INDY 8 0,710 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,806 8,06 % 4,03 % 5,00 % 0,806 8,06 % 

INER 8 0,588 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,911  8,71 % 4,03 % 5,00 % 1,237 10,22 % 4,03 % 5,00 % 1,237 10,22 % 

INEU 8 0,876 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,936  8,83 % 4,03 % 5,00 % 1,175 9,91 % 4,03 % 5,00 % 1,175 9,91 % 
INGL 6 0,475 Slovenija 5,75 % 5,54 % 0,000  5,75 % 4,53 % 6,50 % 0,372 6,95 % 4,53 % 6,50 % 0,372 6,95 % 
INHR 6 0,556 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,112  4,88 % 4,03 % 5,00 % 0,654 7,30 % 4,03 % 5,00 % 0,654 7,30 % 



Priloga 3 

 

 

    pred po cel 

sklad tveg 2r  TRG fr  
-  m fr r

  ir  fr  
-  m fr r

  ir  fr  
-  m fr r

  ir  
INLI 8 0,614 ZDA 5,05 % 4,79 % 0,248  6,24 % 2,53 % 5,00 % 0,408 4,57 % 2,53 % 5,00 % 0,408 4,57 % 
INPA 8 0,854 ZDA 5,05 % 4,79 % 0,904  9,38 % 2,53 % 5,00 % 0,979 7,42 % 2,53 % 5,00 % 0,979 7,42 % 
INSP 6 0,478 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,095  4,80 % 4,03 % 5,00 % 0,660 7,33 % 4,03 % 5,00 % 0,660 7,33 % 
KDBA 9 0,422 Rusija 11,65 % 6,52 % 0,119  12,42 % 15,73 % 8,00 % 0,308 18,19 % 15,73 % 8,00 % 0,308 18,19 % 
KDBO 3 0,170 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,018  4,44 % 4,03 % 5,00 % 0,105 4,55 % 4,03 % 5,00 % 0,105 4,55 % 
KDFI 8 0,738 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,582 10,44 % 2,53 % 5,00 % 1,582 10,44 % 
KDGA 7 0,488 Slovenija 5,75 % 5,54 % 0,045  6,00 % 4,53 % 6,50 % 0,661 8,82 % 4,53 % 6,50 % 0,661 8,82 % 
KDIK 9 0,612 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,889 6,98 % 2,53 % 5,00 % 0,889 6,98 % 
KDLA 9 0,716 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,567 5,36 % 2,53 % 5,00 % 0,567 5,36 % 
KDMM 2 0,002 Japonska 2,05 % 5,84 % 0,001  2,06 % 2,83 % 6,8 % -0,001 2,82 % 2,83 % 6,80 % -0,001 2,82 % 
DNEN 8 0,541 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,452 9,79 % 2,53 % 5,00 % 1,452 9,79 % 
KDNT 9 0,614 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,324 9,15 % 2,53 % 5,00 % 1,324 9,15 % 
KDPI 7 0,656 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,668  7,55 % 4,03 % 5,00 % 0,906 8,56 % 4,03 % 5,00 % 0,906 8,56 % 
KDRA 7 0,547 Slovenija 5,75 % 5,54 % 0,052  6,04 % 4,53 % 6,50 % 0,693 9,04 % 4,53 % 6,50 % 0,693 9,04 % 
KDSA 8 0,820 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,890 6,98 % 2,53 % 5,00 % 0,890 6,98 % 
KDSUE 8 0,610 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,172 8,39 % 2,53 % 5,00 % 1,172 8,39 % 
KDTEC 9 0,737 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,704 6,05 % 2,53 % 5,00 % 0,704 6,05 % 
KDVIT 8 0,503 Nemčija 5,05 % 4,79 % 0,612  7,98 % 3,53 % 5,00 % 0,688 6,97 % 3,53 % 5,00 % 0,688 6,97 % 
KDVZE 9 0,740 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,158 8,32 % 2,53 % 5,00 % 1,158 8,32 % 
KRKL 7 0,718 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,828  8,32 % 4,03 % 5,00 % 0,804 8,05 % 4,03 % 5,00 % 0,804 8,05 % 
MPEUS NP 0,893 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,873  8,53 % 4,03 % 5,00 % 0,873 8,40 % 4,03 % 5,00 % 0,873 8,40 % 
MPGL NP 0,435 Hong Kong 3,85 % 5,54 % 0,458  6,39 % 4,53 % 6,50 % 0,664 8,85 % 4,53 % 6,50 % 0,664 8,85 % 
MPGO NP 0,245 Brazilija 6,40 % 7,79 % 0,734  12,12 % 8,33 % 9,50 % 0,538 13,44 % 8,33 % 9,50 % 0,538 13,44 % 
MPIN NP 0,694 Indija 8,65 % 8,54 % 0,874  16,12 % 12,13 % 11,00 % 0,917 22,22 % 12,13 % 11,00 % 0,917 22,22 % 
MPPL NP 0,337 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,241 8,73 % 2,53 % 5,00 % 1,241 8,73 % 
MPTEC NP 0,537 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,936 7,21 % 2,53 % 5,00 % 0,936 7,21 % 
MPTU NP 0,375 Evropa 4,35 % 4,79 % 1,559  11,82 % 4,03 % 5,00 % 1,673 12,40 % 4,03 % 5,00 % 1,673 12,40 % 
MPWA NP 0,455 Nemčija 5,05 % 4,79 % 0,701  8,41 % 3,53 % 5,00 % 0,745 7,26 % 3,53 % 5,00 % 0,745 7,26 % 
NFAO 9 0,704 Japonska 2,05 % 5,84 % 0,000  2,05 % 2,83 % 6,80 % 0,654 7,28 % 2,83 % 6,80 % 0,654 7,28 % 



Priloga 3 

 

 

    pred po cel 

sklad tveg 2r  TRG fr  
-  m fr r

  ir  fr  
-  m fr r

  ir  fr  
-  m fr r

  ir  
NFDE 7 0,703 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,984 7,45 % 2,53 % 5,00 % 0,984 7,45 % 
NFEN 9 0,594 Brazilija 6,40 % 7,79 % 0,577  10,89 % 8,33 % 9,50 % 0,771 15,66 % 8,33 % 9,50 % 0,771 15,66 % 
NFFIN 9 0,542 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,757  7,97 % 4,03 % 5,00 % 1,058 9,32 % 4,03 % 5,00 % 1,058 9,32 % 
NFIT 9 0,734 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,915 7,11 % 2,53 % 5,00 % 0,915 7,11 % 
NFNT 9 0,511 Evropa  4,35 % 4,79 % 1,358  10,86 % 4,03 % 5,00 % 1,152 9,79 % 4,03 % 5,00 % 1,152 9,79 % 
NFOB 3 0,066 Evropa 4,35 % 4,79 % -0,016  4,28 % 4,03 % 5,00 % 0,014 4,10 % 4,03 % 5,00 % 0,014 4,10 % 
NFZDR 9 0,545 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,446 4,76 % 2,53 % 5,00 % 0,446 4,76 % 
NLDD 9 0,652 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,859  8,47 % 4,03 % 5,00 % 0,893 8,50 % 4,03 % 5,00 % 0,893 8,50 % 
NLEU 7 0,924 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,902  8,67 % 4,03 % 5,00 % 0,984 8,95 % 4,03 % 5,00 % 0,984 8,95 % 
NLFA 8 0,490 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,450  6,50 % 4,03 % 5,00 % 0,436 6,21 % 4,03 % 5,00 % 0,436 6,21 % 
NLGS 7 0,779 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,853 6,79 % 2,53 % 5,00 % 0,853 6,79 % 
NLKO 5 0,564 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,430 4,68 % 2,53 % 5,00 % 0,430 4,68 % 
NLNV 8 0,597 Brazilija 6,40 % 7,79 % 0,658  11,53 % 8,33 % 9,50 % 0,650 14,50 % 8,33 % 9,50 % 0,650 14,50 % 
NLOB 4 0,052 Evropa 4,35 % 4,79 % -0,045  4,13 % 4,03 % 5,00 % -0,007 3,99 % 4,03 % 5,00 % -0,007 3,99 % 
NLPI 7 0,358 Evropa 4,35 % 4,79 % 0,050  4,59 % 4,03 % 5,00 % 0,606 7,06 % 4,03 % 5,00 % 0,606 7,06 % 
NLSL 8 0,777 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,819 9,86 % 4,53 % 6,50 % 0,819 9,86 % 
NLSV 7 0,632 ZDA          2,53 % 5,00 % 0,879 6,93 % 2,53 % 5,00 % 0,879 6,93 % 
NLVE 9 0,735 Evropa         4,03 % 5,00 % 1,187 9,97 % 4,03 % 5,00 % 1,187 9,97 % 
NLVR 9 0,579 Brazilija 6,40 % 7,79 % 0,738  12,15 % 8,33 % 9,50 % 0,637 14,38 % 8,33 % 9,50 % 0,637 14,38 % 
NLVT 9 0,536 Nemčija 5,05 % 4,79 % 0,000  5,05 % 3,53 % 5,00 % 0,666 6,86 % 3,53 % 5,00 % 0,666 6,86 % 
PEEA 8 0,665 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,933 8,70 % 4,03 % 5,00 % 0,933 8,70 % 
PEES 9 0,664 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,099 8,02 % 2,53 % 5,00 % 1,099 8,02 % 
PERS 8 0,637 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,149 8,28 % 2,53 % 5,00 % 1,149 8,28 % 
PESO 10 0,611 ZDA         2,53 % 5,00 % 1,184 8,45 % 2,53 % 5,00 % 1,184 8,45 % 
PEVI 4 0,430 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,299 6,47 % 4,53 % 6,50 % 0,299 6,47 % 
PEWS 7 0,763 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,901 7,04 % 2,53 % 5,00 % 0,901 7,04 % 
POBO 4 0,023 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,075 5,02 % 4,53 % 6,50 % 0,075 5,02 % 
POEN 8 0,369 Rusija         15,73 % 8,00 % 0,091 16,46 % 15,73 % 8,00 % 0,091 16,46 % 
POHC 8 0,212 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,151 3,29 % 2,53 % 5,00 % 0,151 3,29 % 



Priloga 3 

 

 

    pred po cel 

sklad tveg 2r  TRG fr  
-  m fr r

  ir  fr  
-  m fr r

  ir  fr  
-  m fr r

  ir  
POIN 8 0,390 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,744 7,75 % 4,03 % 5,00 % 0,744 7,75 % 
POKO 8 0,366 Mehika 5,95 % 6,29 % 0,000  5,95 % 8,96 % 8,00 % 0,136 10,05 % 8,96 % 8,00 % 0,136 10,05 % 
PONE 9 0,446 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,887 8,47 % 4,03 % 5,00 % 0,887 8,47 % 
POPR NP 0,478 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,451 7,46 % 4,53 % 6,50 % 0,451 7,46 % 
POSCI 9 0,639 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,834 6,70 % 2,53 % 5,00 % 0,834 6,70 % 
POUSA 9 0,757 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,682 5,94 % 2,53 % 5,00 % 0,682 5,94 % 
PRGA 3 0,005 Singapure         2,43 % 5,00 % -0,009 2,38 % 2,43 % 5,00 % -0,009 2,38 % 
PRGL 7 0,193 Slovenija         4,53 % 6,5 % 0,317 6,59 % 4,53 % 6,50 % 0,317 6,59 % 
PRNT 9 0,443 Brazilija 6,40 % 7,79 % 0,480  10,14 % 8,33 % 9,50 % 0,507 13,14 % 8,33 % 9,50 % 0,507 13,14 % 
PRSI 10 0,053 Hong Kong         4,53 % 6,50 % 0,040 4,79 % 4,53 % 6,50 % 0,040 4,79 % 
PRUI 9 0,475 Argentina 10,85 % 11,54 %   10,85 % 10,13 % 18,50 % 0,888 26,56 % 10,13 % 18,50 % 0,888 26,56 % 
PSML 8 0,527 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,552 8,12 % 4,53 % 6,50 % 0,552 8,12 % 
PSOPT 7 0,780 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,728 7,67 % 4,03 % 5,00 % 0,728 7,67 % 
PSPI 4 0,328 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,059 4,91 % 4,53 % 6,50 % 0,059 4,91 % 
PSZI 8 0,731 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,907 8,57 % 4,03 % 5,00 % 0,907 8,57 % 
TRAZ 8 0,651 Hong Kong         4,53 % 6,50 % 0,707 9,12 % 4,53 % 6,50 % 0,707 9,12 % 
TREU 6 0,908 Evropa         4,03 % 5,00 % 0,686 7,46 % 4,03 % 5,00 % 0,686 7,46 % 
TRHRP 10 0,622 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,952 7,29 % 2,53 % 5,00 % 0,952 7,29 % 
TROB 5 0,156 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,070 4,98 % 4,53 % 6,50 % 0,070 4,98 % 
TRRE 6 0,494 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,350 6,80 % 4,53 % 6,50 % 0,350 6,80 % 
TRRT 8 0,578 Brazilija         8,33 % 9,50 % 0,790 15,84 % 8,33 % 9,50 % 0,790 15,84 % 
TRST 8 0,526 Slovenija         4,53 % 6,50 % 0,525 7,94 % 4,53 % 6,50 % 0,525 7,94 % 
TRSV 7 0,811 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,772 6,39 % 2,53 % 5,00 % 0,772 6,39 % 
TRTOP 8 0,832 ZDA         2,53 % 5,00 % 0,827 6,66 % 2,53 % 5,00 % 0,827 6,66 % 

Opombe: tveg – tveganje vzajemnega sklada, ki ga določi DZU, 
2r  – determinacijski koeficient, 

fr  – netvegana stopnja donosa,  – prispevek delnice k 

tveganju premoţenja ir  – zahtevana donosnost investitorjev, -  m fr r  – trţna premija za tveganje, mr  – trţna donosnost, PRED – časovno obdobje od 

nastanka sklada do 1. 10. 2007, PO- časovno obdobje od 1. 10. 2007 do 28. 12. 2008, CELOTNI – časovno obdobje od nastanka skladov do 28. 12. 2008. 

 



Priloga 4 

 

VREDNOSTI TVEGANJA ß IN VAR  

     VaR  

SKLAD PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI 

KDMM 0,000876 -0,00083 -0,0007 -0,0018 -0,00025 -0,00146 

ABEUR 0,001311 -1,5E-05 -4,3E-05 -0,00031 -0,00024 -0,00027 

PRGA -0,02649 -0,0093 -0,00263 -0,00317 -0,00602 -0,00453 

NFOB -0,01557 0,014229 0,013356 -0,00243 -0,00436 -0,00307 

KDBO 0,018075 0,104577 0,034988 -0,0032 -0,00392 -0,00329 

PSPI 0,011845 0,05911 0,022649 -0,00442 -0,00351 -0,00436 

POBO 0,130912 0,075252 0,085008 -0,00657 -0,00894 -0,0073 

PEVI 0,036994 0,29892 0,073454 -0,00868 -0,01038 -0,00885 

NLOB -0,04497 -0,00705 -0,00983 -0,00279 -0,00353 -0,003 

ABSO -0,00575 -0,00763 -0,00478 -0,00218 -0,00137 -0,00209 

TROB 0,0873 0,069887 0,069713 -0,00254 -0,00375 -0,00298 

NLKO 0,306652 0,429906 0,400295 -0,00507 -0,01425 -0,00847 

ILMO 0,040004 0,049684 0,03957 -0,0071 -0,00957 -0,00795 

TRRE 0,037737 0,349645 0,078939 -0,00555 -0,01398 -0,00705 

TREU 0,63789 0,686085 0,673237 -0,00925 -0,02183 -0,01432 

KRSK 0,05145 0,384448 0,116662 -0,00662 -0,01447 -0,008 

INSP 0,094835 0,66009 0,174596 -0,0105 -0,0189 -0,01143 

INHR 0,111686 0,654423 0,204322 -0,00833 -0,019 -0,00966 

ABVI 0,054912 0,60419 0,140155 -0,00792 -0,0175 -0,00909 

ABPO 0,057178 0,303847 0,107022 -0,00699 -0,01072 -0,00738 

TRSV 0,780293 0,772275 0,772001 -0,01196 -0,03208 -0,02394 

PSOPT 0,528447 0,728023 0,691653 -0,00831 -0,02188 -0,01626 

PRGL 0,252613 0,316869 0,318901 -0,01206 -0,01429 -0,01356 

PEWS 0,709574 0,901224 0,901224 -0,01286 -0,03207 -0,03044 

NLSV 0,73607 0,879411 0,852417 -0,01146 -0,03313 -0,01949 

NLPI 0,050045 0,605638 0,13479 -0,00548 -0,01608 -0,00697 

NLEU 0,901721 0,983805 0,968267 -0,0135 -0,0338 -0,02333 

NFDE 0,68665 0,983881 0,929822 -0,01061 -0,03432 -0,02005 

KRKL 0,827902 0,803772 0,819802 -0,01097 -0,03116 -0,02026 

KDRA 0,051514 0,693177 0,156097 -0,01154 -0,02528 -0,01375 

KDPI 0,667736 0,906156 0,84697 -0,01071 -0,02878 -0,01905 

KDGA 0,044695 0,660743 0,146927 -0,01045 -0,02717 -0,01332 

ILMS 0,962589 1,012561 0,998201 -0,01187 -0,02636 -0,01965 

ILMK 0,035254 0,458324 0,096691 -0,00743 -0,01754 -0,00873 

ABDS 0,58841 0,751068 0,70377 -0,01767 -0,02937 -0,02272 

TRST 0,500548 0,525036 0,518272 -0,00799 -0,02087 -0,01415 

TRRT 0,65046 0,790396 0,753642 -0,02061 -0,04305 -0,0335 

TRAZ 0,617687 0,706782 0,697782 -0,01649 -0,03595 -0,02918 

PSZI 0,098838 0,907001 0,276952 -0,00743 -0,02914 -0,01194 

PSML 0,516884 0,551623 0,546241 -0,0097 -0,02011 -0,01517 

POIN 0,674659 0,74445 0,721413 -0,0161 -0,02944 -0,02069 

NLSL 0,735714 0,819428 0,773221 -0,00942 -0,02592 -0,01569 

NLNV 0,658067 0,64965 0,667725 -0,01822 -0,04524 -0,0325 
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  β   VaR  

SKLAD PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI 

NLFA 0,449521 0,436018 0,443039 -0,0096 -0,02388 -0,01713 

KDVIT 0,611869 0,687875 0,685824 -0,0128 -0,02522 -0,02117 

KDSUE 0,917625 1,171843 1,121362 -0,01483 -0,04438 -0,03234 

KDSA 0,918212 0,890117 0,879155 -0,01384 -0,03454 -0,02526 

KDNEN 1,615565 1,452094 1,447939 -0,02259 -0,04528 -0,03794 

INPA 0,904207 0,978903 0,978903 -0,01865 -0,04018 -0,03668 

INLI 0,247685 0,407934 0,407934 -0,00784 -0,02284 -0,02058 

INEU 0,936042 1,175151 1,113117 -0,01331 -0,03537 -0,02244 

INER 0,911246 1,23736 1,129903 -0,01754 -0,04525 -0,03131 

INDE 0,105504 0,839073 0,206558 -0,01106 -0,02401 -0,01263 

INBR 0,783451 0,949826 0,905397 -0,02173 -0,04985 -0,03541 

ILKR 0,90277 1,177798 1,111979 -0,01474 -0,03514 -0,02513 

ABZDA 0,700337 0,693537 0,694026 -0,01196 -0,03052 -0,02255 

ABZA 0,056222 0,581603 0,13456 -0,00804 -0,02272 -0,01009 

ABDEVI 0,469568 0,736867 0,693503 -0,00964 -0,02254 -0,01655 

ABDA 0,769193 0,694164 0,686758 -0,01477 -0,03053 -0,02343 

ABBN 0,043901 1,181754 1,181754 -0,00047 -0,038 -0,03573 

TRBA 0,469795 0,62794 0,626504 -0,01305 -0,02229 -0,01932 

PRNT 0,480421 0,506816 0,520944 -0,01413 -0,02272 -0,01939 

POUSA 0,682857 0,682376 0,688481 -0,01485 -0,03186 -0,02437 

POSCI 0,600974 0,834009 0,837519 -0,01387 -0,02849 -0,02198 

PONE 0,694154 0,887289 0,885187 -0,01158 -0,02514 -0,01931 

POBA 0,458459 0,561517 0,551966 -0,01044 -0,01764 -0,01467 

PEES 1,022222 1,098654 1,098654 -0,0234 -0,0396 -0,0382 

NLVT 0,672538 0,666238 0,677172 -0,01298 -0,02805 -0,02073 

NLVR 0,738203 0,637244 0,676387 -0,01976 -0,03853 -0,02924 

NLVE 1,094755 1,187037 1,187591 -0,01592 -0,03422 -0,02592 

NLDD 0,85924 0,893344 0,892513 -0,01337 -0,03185 -0,02164 

NFZDR 0,488869 0,446337 0,461808 -0,01246 -0,02595 -0,02003 

NFNT 1,358129 1,152497 1,138602 -0,01923 -0,03582 -0,02973 

NFIT 0,754913 0,915103 0,935754 -0,01349 -0,03549 -0,0272 

NFFIN 0,756533 1,058028 1,032229 -0,0175 -0,04157 -0,03133 

NFEN 0,576813 0,771328 0,742018 -0,01665 -0,04374 -0,03447 

NFAO 0,666197 0,654136 0,635773 -0,01425 -0,03101 -0,02432 

KRMO 1,400858 1,127689 1,163713 -0,01808 -0,04027 -0,03001 

KDTEC 0,614331 0,704376 0,700151 -0,0101 -0,02978 -0,02198 

KDNT 1,324338 1,323563 1,299295 -0,01874 -0,04749 -0,03472 

KDBA 0,118938 0,307591 0,289273 -0,0171 -0,02225 -0,02011 

ILVE 0,812246 1,073226 1,056419 -0,0172 -0,02891 -0,02333 

ILFIN 0,722478 0,963887 0,953437 -0,01315 -0,03348 -0,02604 

ILFAR 0,445515 0,315892 0,314527 -0,00746 -0,01905 -0,01477 

ILEN 0,553832 0,716715 0,715952 -0,0148 -0,03773 -0,03031 

ILAZ 0,597849 0,709205 0,708824 -0,01761 -0,04018 -0,03272 
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  β   VaR  

SKLAD PRED PO CELOTNI PRED PO CELOTNI 

TRHRP 1,125348 0,951916 0,944381 -0,01413 -0,02763 -0,02282 

NLBA 0,352809 0,659481 0,659481 -0,00686 -0,02459 -0,02384 

ILGA 0,827719 0,962448 0,944907 -0,01003 -0,02432 -0,01922 

Opomba: PRED – obdobje normalnih trţnih razmer od nastanka krize do 1. 10. 2007, PO – obdobje 

finančne krize od 1. 10. 2007 do 28. 12. 2008, CELOTNI – celotno opazovano obdobje od nastanka 

skladov do 28. 12. 2008 povprečna volatilnost 20-dnevnih sprememb vrednosti VEP za celotno 

opazovana časovno obdobje od nastanka skladov do 28. 12. 2008, ß – tveganje β, VaR – vrednosti 

VaR 
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OPIS OCEN TVEGANJA VZAJEMNIH SKLADOV 

Ocena 

tveganja 

Opis ocene 

tveganja 

Naložbena politika in seznam skladov 

1 Izjemno nizko 

tvegan – umirjen 

Naloţbena politika je netvegana, ker sklad vloga preteţno v obveznice in bančne depozite ter ostale 

inštrumente denarnega trga s fiksnim donosom 

2 Zelo nizko tvegan – 

umirjen 

Naloţbena politika je nizko tvegana, ker sklad vlaga predvsem v obveznice in ostale vrednostne papirje s 

fiksnim donosom. 

Abančna DZU Denarni Euro, KD MM 

3 
Nizko tvegan – 

umirjen 
Naloţbena politika je nizko tvegana, ker sklad vlaga predvsem v obveznice in ostale vrednostne papirje s 

fiksnim donosom. 

- ILIRIKA Obvezniški, KD Bond,NFD Obvezniški, Probanka DZU Gama –obvezniški. 

4 Nizko do srednje 

tvegan – umirjen 

Naloţbena politika je nizko tvegana, ker sklad vlaga predvsem v obveznice in ostale vrednostne papirje s 

fiksnim donosom.  

- Abančna DZU Obvezniški, Krekov Sidro Obvezniški, ALTA BOND, NLB Skladi Obvezniški EUR, Perspektiva 

WorldMix, PS Pika, Triglav Obvezniški 

5 Povprečno 

(srednje) tvegan – 

uravnoteţen 

Naloţbena politika je uravnoteţena, po načelu varnosti, donosnosti in likvidnosti. 

- NLB Skladi - Kombinirani globalni 

7 Višje tvegan – 

uravnoteţen 

Naloţbena politika je uravnoteţena, po načelu varnosti, donosnosti in likvidnosti. 

- Abančna DZU Delniški Svet , Ilirika Globalni, KD Galileo, Kd prvi izbor, Krekov Glas Druţbeno odgovorni, 

ALTA PRIUS, NFD Azija/Oceanija, NFD Evro/Amerika, NLB Skladi Azija delniški, NLB Skladi Evropski 

delniški, NLB Skladi Globalni delniški, NLB Skladi Svetovni razviti trgi delniški, Perspektiva WorldStox, PS 

Optima, Probanka globalni naloţbeni sklad, Triglav Svetovni 

 

http://www.skladi.com/sklad.php?kod=abeu
http://www.skladi.com/sklad.php?kod=ilmo
http://www.skladi.com/sklad.php?kod=abds
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Ocena 

tveganja 

Opis ocene 

tveganja 

Naložbena politika in seznam skladov 

8 Višje do visoko 

tvegan – 

dinamični 

Naloţbena politika je usmerjena predvsem v delnice, po načelu čim višjega donosa.  

- Abančna DZU Delniški Aktivni, Abančna DZU Delniški Azija, Abančna DZU Delniški Evropa, Abančna DZU 

Delniški pasivni Afrika&ME, Abančna DZU Delniški Pasivni, ILIRIKA BRIC, Infond BRIC, Infond Delniški, 

Infond Energy, Infond Europa, Infond Life, Infond PanAmerica, KD Finance, KD Nova Energija, KD Rastko, 

KD Severna Amerika delniški vzajemni sklad, KD surovine in energija delniški vzajemni sklad, KD Vitalnost, 

ALTA ASIA, ALTA ENERGY+, ALTA EUROSTOCK, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA 

HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA TURKEY, ALTA KOMET, ALTA PLUS, ALTA 

WATER, NLB Skladi Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi Naravni viri delniški, NLB Skladi Slovenski 

delniški, Perspektiva EurAsiaStox, Perspektiva ResourceStox, PS Modra linija, PS Ţiva, Probanka DZU Beta 

delniški, Triglav rastoči trgi, Triglav Azija, Triglav Steber I, Triglav Top Sektorji  

9 Visoko tvegan – 

dinamični 

Naloţbena politika je usmerjena predvsem v delnice, po načelu čim višjega donosa.  

- Abančna DZU Delniški Balkan, ILIRIKA Azija, Ilirika Enargija, Ilirika Farmacija, Ilirika Finance, Ilirika 

Vzhodna Evropa, Infond Dynamic, KD Balkan, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Indija-Kitajska, KD 

Latinska Amerika, KD Novi trgi vzajemni sklad, KD tehnologija delniški, KD Vzhodna Evropa, Krekov Most 

Novi trgi, Krekov Nano&Tech, ALTA AZIJSKI TRGI, ALTA BALKAN, ALTA BALKAN SELECT, ALTA 

ENERGY, ALTA INDIA, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA TECH, ALTA USA, NFD 

Enargija, NFD Finance, NFDIT, NFD Novi trgi, NFD Zdravstvo, NLB Skladi diamični delniški, NLB Skladi 

Juţna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi visoka rastoča 

gospodarstva delniški, Perspektiva BalkanStox, Perspektiva EmergingStox, PB Agriculture Index, PB Uranium 

Index, Probanka Novi trgi, Triglav Balkan  

10 Zelo visoko 

tvegan – 

dinamični 

Naloţbena politika je usmerjena predvsem v delnice, po načelu čim višjega donosa.  

- ILIRIKA Gazela, NLB Skladi Zahodni Balkan delniški, Perspektiva SpecialOpportunities, Probanka Sigma 

sklad absolutnega donosa, Triglav Hitro rastoča podjetja 

Vir: Skladi.com 2010. 

http://www.skladi.com/sklad.php?kod=abz

