
PREGLED 1. ČETRTLETJA 2019
• Prvo četrtletje je bilo eno bolj donosnih začetkov leta v zgodovini.
• Poslovni rezultati podjetij in napovedi so pokazali, da je bila skrb ob

lanskoletni korekciji odveč.
• Vrednotenja delnic ostajajo še naprej ugodna.
• Brexit je ostal brez rešitve; trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko so

bila do sedaj uspešna.

Delniški trgi v 2019
Kljub hitremu okrevanju in rasti v prvi četrtini 
leta ostajamo optimistični.

Globalna rast
Gospodarstvo v EU 
in na Kitajskem se še 
naprej upočasnjuje 
(iz 3,5% na 3,4%), 
medtem ko za ZDA 
analitiki ohranjajo 
napovedi iz začetka 
leta. Globalno to 
pomeni nekoliko nižjo 
gospodarsko rast kot 
smo ji bili priča v letu 
2018.

Nafta
Kljub zaostrovanju 
razmer v Venezueli ne 
pričakujemo motenj 
v proizvodnji nafte in 
tako za 5 USD na sod 
dvigujemo razpon 
cene za ameriško 
lahko nafto WTI med 
55 in 65 USD.

Zlato
Nizke realne obrestne 
mere in ohlajanje 
gospodarske rasti 
bodo podpirale ceno 
zlata v razponu 1250-
1350 USD.

Inflacija
Inflacijska pričakovanja 
so se znižala iz 3,2% na 
3,1% in ne predstavljajo 
tveganja.

Kripto valute

Valutni par
EUR/USD 1,1-1,2 

Nepremičninski trg 
v Sloveniji
Pričakujemo 
nadaljevanje 
stabilizacije cen in 
umirjanje aktivnosti. 
Večje korekcije cen do 
konca leta verjetno ni 
na vidiku.

NAPOVEDI ZA 2019

EKONOMIJA  
IN KAPITALSKI 
TRGI V LETU 
2019

TOP PICK Skladi za 2. četrtletje 2019
Splošni delniški: ALTA GLOBAL, ALTA GLOBAL EMERGING 

Sektorski: ALTA GOODS, ALTA TECH

Regijski: ALTA USA

Obvezniški: ALTA HIGH YIELD BOND

Naložbena kombinacija za 2. četrtletje 2019
ALTA DINAMIČNA NALOŽBENA KOMBINACIJA 

ALTA Skladi, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili 

upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za 

vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče dobiti na 

spletni strani www.alta.si ter na sedežu družbe ALTA 

Skladi d.d. in na vseh pooblaščenih vpisnih mestih. 

Podrobne informacije najdete na nasledji povezavi: 

omejitev odgovornosti.

Obvezniški trgi v 2019
EUR državne obveznice
Še naprej nosijo varnost obenem pa se bo 
nadaljevala nizka donosnost.

EUR podjetniške obveznice
Tudi za drugo četrtletje 2019 stabilen naložbeni 
razred z nekoliko več potenciala za rast.

Dejavnosti centralnih bank
ZDA

EU

VB

Zaradi nizkih inflacijskih pričakovanj v 
letošnjem letu ne pričakujemo nadaljnjih 
dvigov obrestne mere.

Po zadnjem sestanku ECB je razvidno, da 
bo nadaljevala s politiko monetarnih 
vzpodbud gospodarstva in zamaknila 
prvi dvig obrestne mere v leto 2020.

Britanska centralna banka bo svojo 
monetarno politiko prilagajala razvoju 
dogodkov BREXITa. 

S strani Japonske centralne banke še 
naprej prčakujemo nadaljevanje zmerno 
ekspanzivne monetrane politike. 

JP 

Napovedi za Slovenijo

KAJ BODO GLAVNI DOGODKI DO 
KONCA LETA 2019
• BREXIT – zadnji rok za realizacijo je 12.4.2019, če se ne bo podaljšal.
• ZDA – Kitajska – razplet trgovinskih pogajanj.
• Pričakovana rast dobičkov v letu 2019 je še vedno nad dolgoročnim

povprečjem.
• Centralne banke bodo nadaljevale s spodbujevalno monetarno politiko.

Glavni dogodki  
prvega četrtletja

Domači delniški trg ostaja še naprej zanimiv z 
vidika visokega dividendnega donosa. 

Domači sklad: ALTA.SI

https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti/alta-skladi



