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Ob končanju leta 2016 in začetku 
leta 2017 je čas, da pogledamo, kaj 
lahko vlagatelji v vrednostne papirje 
pričakujejo v letu 2017. Glede na 
napovedi novo izvoljenega 
ameriškega predsednika Donalda 
Trumpa lahko pričakujemo 
uresničitev številnih predvolilnih 
napovedi, ki naj bi imele pozitivne 
učinke na poslovanje ameriških 
podjetij in BDP. Glavni cilj 

Trumpove politike je Američanom 
vrniti delovna mesta. Da bi to 
dosegel, bodo ukrepi usmerjeni tako 
v povpraševanje kot v ponudbo. 
Pričakujemo lahko tri glavne sklope 
ukrepov: prvi bo usmerjen v 
infrastrukturne projekte, drugi v 
znižanje davkov in tretji bo 
usmerjen v vrnitev denarja 
ameriških podjetij v Združene 
države (repatriacija). 
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Nazaj na kazalo

Ob končanju leta 2016 in začetku leta 2017 je čas, da 
pogledamo, kaj lahko vlagatelji v vrednostne papirje 
pričakujejo v letu 2017. Glede na napovedi novo 
izvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa 
lahko pričakujemo uresničitev številnih predvolilnih 
napovedi, ki naj bi imele pozitivne učinke na poslovanje 
ameriških podjetij in BDP. Glavni cilj Trumpove politike je 
Američanom vrniti delovna mesta. Da bi to dosegel, bodo 
ukrepi usmerjeni tako v povpraševanje kot v ponudbo. 
Pričakujemo lahko tri glavne sklope ukrepov: prvi bo 
usmerjen v infrastrukturne projekte, drugi v znižanje 
davkov in tretji bo usmerjen v vrnitev denarja ameriških 
podjetij v Združene države (repatriacija). Za naslednjih 
deset let so v ZDA napovedani več kot 1.000-milijardni 
infrastrukturni projekti, ki naj bi po predvidevanjih dodatno 
prispevali do 0,5 % k rasti ameriškega BDP. Za ameriška 
podjetja se predvideva znižanje podjetniškega davka s 35 
% na 15 %. To znižanje davka bi lahko pomenilo vsaj 
osemodstotno rast dobičkov na delnico (EPS). Ameriška 
podjetja imajo v tujini vsaj 2.500 milijard ameriških dolarjev 
in pričakuje se, da naj bi se vsaj 1.800 milijard dolarjev, 
tudi zaradi ugodnega 10-odstotnega enkratnega davka, 
vrnilo v ZDA. Del tega denarja bi ameriška podjetja lahko 
uporabila za nakupe lastnih delnic, prevzeme in naložbe v 
osnovna sredstva. Na drugi strani lahko upamo, da bo 
ameriški predsednik omilil svojo zaščitniško politiko ter ne 
bo odpravljal trgovinskih sporazumov in netil trgovinskih 
vojn. Zaradi zmanjšanja brezposelnosti, dobrega stanja 
ameriškega gospodarstva in napovedanih novih fiskalnih 
ukrepov so se zvišale napovedi rasti ameriškega 
gospodarstva in inflacijska pričakovanja za naslednja leta. 
Na vse to se je morala odzvati tudi ameriška centralna 
banka (Fed), ki je v decembru zvišala ključno obrestno 
mero za 0,25 %, na razpon med 0,5 % in 0,75 %, in 
napovedala postopno zviševanje ključnih obrestnih mer v 
letu 2017. Trgi v letu 2017 pričakujejo dva dviga, če bi bilo 
dvigov več, bi to negativno presenetilo borzne trge. Zaradi 
raznih monetarnih politik svetovnih centralnih bank (Fed 
zaostruje, druge centralne banke pa ohranjajo sproščeno 
monetarno politiko) lahko pričakujemo krepitev ameriškega 
dolarja v razmerju do drugih svetovnih valut. Velika 
neznanka na trgih je prihodnje ukrepanje Evropske 
centralne banke. Čeprav je ta na svojem decemberskem 
zasedanju ohranila ohlapno monetarno politiko, je tudi 
sklenila, da zmanjša mesečno kvoto odkupov obveznic z 
80 na 60 milijard evrov. Ali je to prvi korak k zaostrovanju 
evropske monetarne politike, bo pokazal čas. Vse se zdi, 

da je obdobje negativnih obrestnih mer za nami in da je 
pred nami postopna normalizacija obrestnih mer. Čedalje 
bolj v ospredje prihajajo zahteve po odločnejših fiskalnih 
ukrepih, ki naj bi nadomestili upehane monetarne ukrepe 
centralnih bank in izboljšali gospodarsko rast. Zaradi 
vsega naštetega bodo vlagatelji v letu 2017 bolj naklonjeni 
delnicam kot obveznicam. Višja rast delniških indeksov se 
pričakuje na razvitih trgih kot na trgih v razvoju. Zaradi 
političnih tveganj, povezanih s pomladanskimi volitvami v 
Franciji in jesenskimi v Nemčiji, so vlagatelji večinoma bolj 
naklonjeni delniškim naložbam v ZDA in to v sektorjih, ki so 
povezani s prihajajočimi infrastrukturnimi projekti. Tudi na 
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v letu 2017 
pričakujemo rast borznih tečajev. Največ se pričakuje od 
delnic Cinkarne Celje, Petrola in Telekoma Slovenije. 
Razlog za optimizem pri Cinkarni Celje je izboljšano 
poslovanje podjetja v letu 2016 in okrevanje njihovega 
prodajnega trga oziroma rast cene TiO2. V začetku leta 
2017 se pričakuje novo 10-odstotno zvišanje cene TiO2 in 
po napovedih naj bi cene njihovega končnega produkta 
rastle vse do leta 2021. Podjetje ni zadolženo, izplačuje 
visoke dividende in odločilo se je zapreti nedobičkonosen 
program valjane titan-cinkove pločevine. Ne glede na rast 
tečaja v 2016 je delnica podjetja občutno podcenjena 
glede na primerljiva podjetja v panogi. Podjetje Petrol je 
predstavilo poslovni načrt za leto 2017, v katerem 
napovedujejo visoko rast dobička iz poslovanja in čistega 
dobička. Podjetje je v devetih mesecih leta 2016 doseglo 
čisti dobiček, ki je bil za 18 odstotkov višji, kot je bil v 
enakem obdobju leta 2015. Država se je odločila, da se 
cene goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih 
cestah oblikujejo prosto, kar bo lahko še dodatno povečalo 
dobičkonosnost poslovanja podjetja. Podjetje izplačuje 
stabilne in visoke dividende in med lastniki poteka 
lastniška konsolidacija, glede na metode vrednotenja pa je 
poceni. Telekom Slovenije deluje na zahtevnem trgu 
telekomunikacijskih storitev, na katerem so potrebna 
nenehna vlaganja. Podjetje vlaga velike napore v 
stroškovno optimizacijo poslovanja in iskanje novih 
prodajnih trgov (prodaja elektrike). Podjetje izplačuje 
visoke dividende in je podalo optimističen načrt za obdobje 
med letoma 2017 in 2021. V letu 2017 pričakuje čisti 
dobiček v višini 41,3 milijona evrov, kar je za dobrih 21 
odstotkov več, kot je bilo načrtovano za leto 2016. Če bi se 
država odločila za ponovni prodajni postopek Telekoma 
Slovenije, bi to lahko povzročilo občutni skok tečaja 
delnice.

Mesečni komentar za december 2016
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Struktura naložb vzajemnega sklada Alpen.Developed  
po državah (v %) na dan 31. 12. 2016

Struktura naložb vzajemnega sklada Alpen.Developed 
po dejavnosti (v %) na dan 31. 12. 2016

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada 
Alpen.Developed

(december 2016)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Developed  
od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN
GENERAL  ELECRIC CO
CINKARNA Celje, d.d.
VISA INC
ALPHABET INC
APPLE COMPUTER INC
JPMORGAN CHASE & CO
MASTERCARD INCORPORATED
GORENJE, d.d.
KRKA, d.d., Novo mesto

IQQF GY
GE US

CICG
V US

GOOGL US
AAPL US

JPM US
MA US
GRVG
KRKG

5,01
3,49
3,39
3,25
3,21
3,20
3,18
3,10
2,47
2,46

Sprememba 
vrednosti (%)
Alpen.Developed

Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

Višje tveganje
Potencialno višji donos

11,23 81,87

V zadnjih
60-ih mes.

43,35

V zadnjih
36-ih mes.

V zadnjih
12-ih mes.

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Developed 
na dan 31. 12. 2016 

Tveganje in donos naložbe*

1 2 3 4 5 6 7

Vzajemni sklad
Alpen.Developed   5.150.056,60 

 

ČVS na dan 31. 12. 2016 (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%)

Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.Developed nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in 
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo 
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Metodologija izračunov

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed 
po vrsti naložb (v %) na dan 31. 12. 2016
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*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo 
za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko 
spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč 
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.
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5,01%

6,07%

7,12%

7,52%

8,85%

9,72%

12,95%

15,39%

56,82%

5,01%

88,26%

http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/1%20ALTA%20skupni%20dokumenti/Metodologija%20izra%C4%8Dunov.pdf
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Struktura naložb vzajemnega sklada Alpen.Emerging  
po državah (v %) na dan 31. 12. 2016

Struktura naložb vzajemnega sklada Alpen.Emerging 
po dejavnosti (v %) na dan 31. 12. 2016

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada 
Alpen.Emerging

(december 2016)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Emerging
od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CINKARNA Celje, d.d.
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
TENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
LUKOIL PJSC SPON ADR
PETROL d.d., Ljubljana
NASPERS LTD
AMERICA MOVIL SA DE CV

CICG
EEM US
TSM US
ITUB US

TCEHY US
BABA US
LKOD LI

PETG
NPSNY US

AMX US

5,92
3,88
3,79
3,53
3,53
3,23
3,11
3,09
3,04
2,79

Sprememba 
vrednosti (%)
Alpen.Emerging

Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

Višje tveganje
Potencialno višji donos

15,28 18,75

V zadnjih
60-ih mes.

8,22

V zadnjih
36-ih mes.

V zadnjih
12-ih mes.

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Emerging 
na dan 31. 12. 2016 

Tveganje in donos naložbe*

1 2 3 4 5 6 7

Vzajemni sklad
Alpen.Emerging  1.368.552,84 

ČVS na dan 31. 12. 2016 (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%)

Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.Emerging nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in 
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo 
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Metodologija izračunov

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging 
po vrsti naložb (v %) na dan 31. 12. 2016
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*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo 
za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko 
spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske 
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

VEP

0%

KITAJSKA

SLOVENIJA

JUŽNA KOREJA

INDIJA

JUŽNA AFRIKA

TAJVAN

BRAZILIJA

ROMUNIJA

HONGKONG

OSTALO

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

FINANČNE STORITVE

ENERGETIKA

TRAJNE POTROŠNE DOBRINE
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INDUSTRIJA

SKLADI

INDUSTRIJA

NEPREMIČNINSKA PODROČJA

5,87%

5,83%

4,38%

11,86%

7,19%

6,23%

8,21%

9,87%

11,15%

20,87%
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1,84%

2,21%

3,88%

5,92%

11,91%

11,97%

14,58%

20,61%

23,21%

89,91%

INVESTICIJSKI KUPONI 3,88%

http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/1%20ALTA%20skupni%20dokumenti/Metodologija%20izra%C4%8Dunov.pdf


Nazaj na kazalo

www.alta.si

Struktura naložb vzajemnega sklada Alpen.SI 
po državah (v %) na dan 31. 12. 2016

Struktura naložb vzajemnega sklada Alpen.SI
po dejavnosti (v %) na dan 31. 12. 2016

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada 
Alpen.SI

(december 2016)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.SI
od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CINKARNA Celje, d.d.
GORENJE, d.d.
UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d.
SAVA RE d.d.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
PETROL d.d., Ljubljana
KRKA, d.d., Novo mesto
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
LEDO D.D.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

CICG
GRVG
UKIG

POSR
ZVTG
PETG
KRKG
TLSG

LEDORA CZ
TPNGRA CZ

9,82
8,90
6,70
6,27
6,15
4,91
4,60
3,53
3,10
2,96

Sprememba 
vrednosti (%)
Alpen.SI

Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

Višje tveganje
Potencialno višji donos

17,37 35,26

V zadnjih
60-ih mes.

40,41

V zadnjih
36-ih mes.

V zadnjih
12-ih mes.

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.SI
na dan 31. 12. 2016 

Tveganje in donos naložbe*

1 2 3 4 5 6 7

Vzajemni sklad
Alpen.SI  53.422.421,23 

ČVS na dan 31. 12. 2016 (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%)

Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.SI nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je 
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z 
vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Metodologija izračunov

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI
po vrsti naložb (v %) na dan 31. 12. 2016
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4,95%
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9,77%

9,82%

14,30%

15,70%

54,50%

90,32%

2,11%

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo 
za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko 
spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč 
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/1%20ALTA%20skupni%20dokumenti/Metodologija%20izra%C4%8Dunov.pdf



