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Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja… 

Začetek meseca avgusta je bilo na kapitalskih trgih neobičajno turbulentno. Kot smo že vajeni v zadnjih nekaj letih 
za evforijo ali preplah na kapitalskih trgih z enim preprostim »tweetom« velikokrat poskrbi ameriški predsednik 
Donald Trump. Tokrat so bile vse oči oprte na sestanek ameriške centralne banke, ki se je z objavo za javnost 
zaključil na zadnji julijski dan. Pričakovanja vlagateljev so bila enotna in vse drugo kot znižanje ključne obrestne 
mere za 0,25 odstotne točke bi bilo presenečenje. FED je storil točno to kar so vlagatelji pričakovali. Tako so bile 
vse oči uprte v nadaljnja dejanja FED-a. Nekateri so pričakovali najavo začetka dolgoročnejšega procesa 
postopnega  zniževanja obrestnih mer, drugi so pričakovali politiko obrestnih mer, ki bo temeljila na podlagi 
makroekonomskih podatkov, medtem ko so tretji, čeprav v veliki manjšini, že tokrat pričakovali znižanje za najmanj 
0,5 odstotne točke. Eden izmed njih je bil tudi ameriški predsednik, ki je javno pozival na bolj agresivno znižanje 
obrestne mere. Tako je FED-ova odločitev in predvsem njihova napoved, da bodo nadaljnji ukrepi odvisni od 
makroekonomskih podatkih in da bi v primeru nadaljnjih zaostrovanj pri trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko 
bolj ekspanzivno fiskalno politiko. Po domače je ta del izjave FED-a pomenil, da v kolikor ZDA in Kitajska eskalirajo 
trgovinske zaplete, lahko računamo na FED in bolj agresivno znižanje obrestne mere. 

Ko je že kazalo, da so s to izjavo FED-a in bistveno boljšimi četrtletnimi poslovnimi rezultati vlagatelji pomirjeni je 
takoj naslednji dan, okrog 20-ih po našem času priletel Trumpov tweet, da s septembrom ZDA uvajajo 10 odstotne 
carine na preostalih 300 mrd USD kitajskega uvoza. Tako je Trumpova predvidljiva nepredvidljivost ponovno vse 
»presenetila«. Ameriški delniški indeks je v nekaj minutah iz odstotka rasti prešel v negativno območje. 

 
Slika 1: Dnevno gibanje indeksa S&P 500 na dan 1. avgust 2019 

 
Vir: Bloomberg 

Prvemu avgustu je sledilo še pet zaporednih dni, ko je indeks zaključil v negativnem obdobju in skupaj izgubil skoraj 
6 odstotkov. Nato je prišel 7. avgust, ko se je na krilih panike na obvezniškem trgu ameriški indeks odprl s skoraj 2 
odstotno izgubo in kakor hitro se je teden pred tem trg obrnil negativno se je tokrat obrnil pozitivno in dan zaključil 
okrog izhodišča. Skupni imenovalec omenjenih dni je bil 2 odstotni obratom znotraj enega trgovalnega dne, kar ni 
običajen pojav za kapitalske trge. 

Kot vedno takšni dnevi vlagatelje pustijo z več vprašanji kot odgovori. Eni se nagibajo k črnemu scenariju, medtem 
ko se drugi nagibajo v drugo smer in še enkrat več so vedenjske finance pustile pečat v veliki volatilnosti. Za 
dolgoročno naravnane vlagatelje nič posebnega, za tiste, ki iščejo špekulativne dnevne dobičke pa priložnost in 
nočna mora hkrati. 

 
 



 

 
Najbolj pomembno v tako volatilnih dneh je ohraniti trezno glavo in se poskušati izogniti trgovanju v afektu (panika ali 
pretirana evforija). Zato je potrebno, da pregledamo dejstva: 

• Podjetja, tako v ZDA kot v Evropi, ravno zaključujejo objavo četrtletnih rezultatov, katerih dobički so bili 
za približno 5 odstotkov boljši od pričakovanj. 

• Napovedi podjetij do konca leta so nad pričakovanji. 

• Retorika centralnih bank (predvsem ameriškega FED-a in evropske ECB) je »pomirjujoča« in teži k 
ekspanzivnosti. 

• Rast globalnega gospodarstva se sicer upočasnjuje, a za enkrat ne kaže na recesijo, ker lahko računamo 
na centralne banke na eni strani in na kitajsko vlado na drugi strani. 

• Pogovori, dogovarjanja in hkratno zaostrovanje trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko so postala 
stalnica in kljub temu se trgovanje med državama ni zaustavilo. Res je, da je na račun tega za kakšno 
odstotno točko nižja gospodarska rast a kljub temu podjetja poslujejo z rastjo prodaje in dobičkov. 

• Kot se stvari odvijajo trgovinski sporazum med ZDA in Kitajsko lahko pričakujemo enkrat proti koncu 
mandata ameriškega predsednika v kolikor bodo ankete kazale na ponovno zmago Donalda Trumpa, 
obratno bo pa to naloga novo izvoljenega predsednika. V vmesnem času lahko pričakujemo vrsto tvitov, 
ki bodo šli tako v eno kot v drugo smer. 

• Borzni cikel je dolg že več kot 10 let in je daljši od povprečja, kar pa ni razlog, da bi ga moralo biti konec. 

• Kar se tiče vrednotenja delnic se trenutno nahajajo nekje na dolgoročnem povprečju. 

 
Na podlagi dejstev kratkoročna previdnost ne bo škodila in v kolikor se izkaže, da je bila previdnost odveč bo vse 
skupaj v nekaj dneh pozabljeno. Kot vedno je vsak večji negativni popravek za dolgoročne vlagatelje zgolj 
priložnost za nakup. Dejstvo je, da so najbolj donosni dnevi takoj po negativnem popravku in vlagatelji, ki to 
zamudijo (povečini zaradi prodaje v paniki) imajo vsaj pol nižji donos. Tisti najbolj vztrajni pa celo negativnega, 
medtem ko ima v enakem obdobju indeks v odstotkih več deset ali celo trimesten kumulativen donos. 

Pričakovano je nekaj dni za tem »priletel« ponoven Trumpov tweet, ki je uvedbo carin nekoliko omilil in hkrati še 
enkrat več ponovil, da se pogajanja med ZDA in Kitajsko nadaljujejo, kar je kapitalske trge nekoliko pomirilo. 
Potem je retoriko zaostrila Kitajska, nekaj ur zatem ponovno Trump. Čez vikend se je situacija malo umirila in 
pogajanja naj bi bila ponovno odprta. Kapitalski trgi se temu primerno odzivajo, čeprav vsaka novica malenkostno 
manj vpliva na odzivnost trgov. 

Inverzna krivulja zahtevanih donosov…nas mora skrbeti ali ne? 

Ne glede na vsa dogajanja, največjo skrb tako vlagateljem kot tudi centralnim bankam povzroča inverzna krivulja 
zahtevanih donosov ameriških državnih obveznic. Po učbeniku namreč takšen pojav napoveduje recesijo. V 
realnosti, pa temu ni povsem tako. Najbolj relevantna metrika, ki najbolje napove možnost recesije je razlika 
zahtevane donosnosti ameriške 2 in 10 letne obveznice (USYC2Y10 Index). Od leta 1976, ko so na voljo podatki v 
obliki indeksa se je inverznost pojavila osem krat (1978, 1980, 1982, 1988, 1990, 1998, 2000 in 2005). Dejansko 
se je kombinacija recesije in hkratnega medvedjega trenda zgodila v treh primerih (1980, 2000 in 2005). Na 
priloženem grafikonu so začetki inverznosti označeni z rdečo oznako. Modra oznaka označuje trenutno stanje, ko 
se je inverznost pojavila znotraj trgovalnega dneva, medtem ko se ob zaključku trgovanja še ni pojavila. 



 

Slika 2: Gibanje razlike zahtevane donosnosti med 2 in 10 letno ameriško obveznico od leta 1976 

 
Vir: Bloomberg 

 
Sedaj pa bistveno vprašanje, ali nas mora pojav skrbeti. Glede na gibanje delniških trgov iz preteklosti ne, ker je 
ameriški delniški indeks S&P 500 v 24 mesecih po začetku inverznosti dosegel sledeče donose (donosi so merjeni 
na mesečnih podatkih): 

 
Začetek inverznosti Donos indeksa S&P 500 po 24 mesecih 

Julij 1978 20,8 % 
September 1980 - 4,0 % 

Januar 1982 35,7 % 
December 1988 18,9 % 

Marec 1990 18,8 % 
Junij 1998 28,3 % 

Januar 2000 - 18,9 % 
December 2005 17,6 % 

 
V osmih primerih, ko se je pojavila inverznost zahtevanih donosov med 2 in 10 letno ameriško obveznico se je 
medvedji trend (delniški trg izgubi najmanj 20 %) pojavil zgolj tri krat. Leta 1980 kot posledica visoke inflacije, leta 
2000 kot posledica poka tehnološkega balona, ko so delnice na splošno dosegle zgodovinsko najvišja vrednotenja 
in leta 2007, ko smo bili priča največji finančni krizi po veliki depresiji leta 1929. V vseh ostalih primerih delniški trg 
ni izoblikoval medvedjega trenda. Iz tabele je tudi razvidno, da je delniški indeks, razen v dveh primerih, v obdobju 
24 mesecev po začetku inverznosti krivulje dosegel povprečen donos okrog nekaj nad 23 %. 

Glavni razlog za takšne donose je v politiki FED-a, ki je z zniževanjem obrestnih mer poskušal minimalizirati obseg 
recesije, pri čemer je spodbudil investicije podjetij na eni strani, in priliv denarja iz obvezniškega v delniški trg na 
drugi strani. Trenutna situacija je podobna preteklim, saj se nahajamo v času, ko je FED začel zniževati obrestne 
mere, zahtevane donosnosti obveznic so na zgodovinsko nizkih nivojih, likvidnost na trgih je na zgodovinsko 
najvišjih nivojih. 


