
PREGLED LETA 2018
• Leto 2018 se je začelo optimistično na krilih davčne reforme v ZDA
• V začetku februarja korekcija globalnih delniških trgov – začetek

zaostrovanja retorike med ZDA in Kitajsko
• Rast dobičkov je poganjala ameriški trg do rekordnih vrednosti

(začetek oktobra)
• Evropske delnice so zaradi geopolitičnih težav (Brexit, Italija, Francija,

…) in stagnacije rasti dobičkov zaostajali za ZDA
• Trgi v razvoju so zaradi potencialnih zapletov med ZDA in Kitajsko

izgubljali in zašli v medvedji trend.

Delniški trgi v 
2019
Splošno pozitiven 
sentiment za trge 
v 2019. Velika 
večina negativnih 
novic je namreč že 
»diskontirana« v
vrednostih delnic.

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

EUR podjetniške 
obveznice: Tudi v 2019 
stabilen naložbeni 
razred z nekoliko več 
potenciala za rast.

Delniški trgi v Sloveniji
Domači delniški trg ostaja še naprej 
zanimiv z vidika visokega dividendnega 
donosa. 

Domači sklad: ALTA.SI

Obrestne mere
ZDA

EU

VB

Obrestne mere v ZDA utegnejo doseči 
vrh pri 3% v sredini leta 2019, pri čemer 
bodo ostale centralne banke nadaljevale 
z nevtralno monetarno politiko.

Evropska Centralna Banka (ECB) je 
zaključila s programom kvantitativnega 
sproščanja, pri čemer prvih dvigov 
obrestnih mer ne pričakujemo do leta 
2020.

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

S strani Japonske centralne banke 
znamo videti nadaljevanje zmerno 
ekspanzivne monetarne politike.

JP         

Kriptovalute

Inflacija
Kljub nižji rasti in 
nižjim cenam nafte se 
v letu 2019 pričakuje 
inflacija v višini 3,2%

Globalna rast
Pričakuje se  nižja 
gospodarska rast kot 
v letu 2018. 
Napoveduje se  3,5% 
rast, ki pa v letu 2020 
utegne pasti na 3,3%, 
primarno na račun 
ohlajanja največjih 
ekonomij. 

Nafta
V 2019 pričakujemo 
rahel dvig cen nafte  
in gibanje na nivojih 
med 50 in 60 dolarjev 
za sodček WTI.

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

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

KAJ BODO GLAVNI DOGODKI V 2019
• BREXIT – zadnji rok za realizacijo je

29.3.2019
• ZDA – Kitajska – razplet trgovinskih

sporov
• Trgi v razvoju bi imeli podporo v

šibkejšem dolarju
• Globalna rast ostaja, verjetno  nižja

kot v 2018

NAPOVEDI ZA 2019

EKONOMIJA  
IN KAPITALSKI 
TRGI V LETU 
2019

TOP PICK Skladi za 2019:
Splošni delniški: ALTA GLOBAL, ALTA 

Sektorski:  

Regijski:  

Obvezniški: 

HIGH INCOME

ALTA GOODS, ALTATECH  

ALTA USA

ALTA HIGH YIELD BOND

Naložbena kombinacija za 2019:

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.

PROGRESIVNA NALOŽBENA 
KOMBINACIJA

http://emailing.alta.si/sporocilo/84d2004bf28a2095230e8e14993d398d1548694164



