Kako
pravilno
izbrati
naloæbe.
Ko se odločite za vlaganje in pridete na posvet v poslovalnico, se vedno pogovorimo o
pričakovanih donosih in tveganjih. Vlaganje v sklade je namreč dinamičen proces, to je
njegova lastnost. Je pa res, da niso vsi skladi enaki, da imamo bolj in manj tvegane sklade
(pri nas jih upravljamo 17) in s tem so povezani tudi pričakovani dolgoročni višji ali nižji
donosi. Za lažjo izbiro smo jih združili v 6 naložbenih kombinacij, ki so osnovane na izbiri
profila vlagatelja, od izredno konservativnega do popolnoma dinamičnega.

Kaj pa
varËevanje
v domaËih
nogavicah?
Nad takim varčevanjem
se ne navdušujemo, saj
s takim načinom realno
izgubljamo trenutno vsaj
1,6 % na leto, kolikor
znaša trenutna inflacija.

Izberite prednost naloæbenih kombinacij!

Skrbno izbrane kombinacije dveh ali več vzajemnih skladov so prilagojene
vašim pričakovanjem in vlagateljskem profilu.

Izbira naloæbe naj poteka

korak za korakom!
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IZBERITE JASEN NAMEN VARČEVANJA
Najprej se morate vprašati, za kaj želite
varčevati in koliko časa ste pripravljeni vlagati.
Morda za študij otroka, novo nepremičnino,
finančno svobodo v starejših letih ali le nakup
novega glasbila ali avtomobila? Če si želite le

kratkoročnega varčevanja, je tveganje vlaganja
na kapitalske trge preveliko, zato bi vam ga
odsvetovali. Če pa ste pripravljeni vlagati
dolgoročno, potem so skladi najboljša izbira za
plemenitenje premoženja.

DOLOČITE SVOJ PROFIL TVEGANJA
Finance so zelo osebna stvar. Denar
upravljamo različno, glede na svoje finančno
stanje, cilje v življenju in odnos do tveganja.
Da boste lažje izbirali svoje naložbe vam
priporočamo, da najprej ugotovite, kakšen
tip vlagatelja ste. Ste izredno konservativni

in ne želite tvegati nikakršne izgube? Morda
pa bi za dosego specifičnega cilja sprejeli
manjša tveganja? Ali pa ste pripravljeni tvegati
nadpovprečno in se ne bojite dinamičnih
naložb!
Preverite kakšni tip vlagatelja ste!

IZBERITE TVEGANJE, NE DONOS!
Pomembno je, da pri vlaganju izberemo
tveganje, ki si ga lahko privoščimo, tako
finančno kot čustveno. Če si ne želite
dinamičnega vlaganja, kjer bodo vrednosti
vaših enot premoženja vsakodnevno padale
in rastle, potem raje izberite bolj umirjene
naložbe. Nihče se ne bi branil visokih
donosov in zavidljivega zaslužka, vendar je

pri vlaganju bistveno, da prihodnje naložbe
dobro pretehtate in določite, koliko izgube ste
pripravljeni sprejeti, če bi do nje prišlo. Zato naj
vas ne zavedejo pričakovani donosi, opredelite
se do tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti in
vlaganje bo postalo brezskrben del upravljanja
vaših financ.

PREVERITE OSEBNO FINANČNO PREMOŽENJE
Sedaj je pravi trenutek, da preverite, ali ste
se pravilno lotili izgradnje svojega finančnega
premoženja. Preprosta naložbena piramida
vas bo vodila skozi vse korake, ki jih ne smete
preskočiti, če si resnično želite zagotoviti
varno finančno prihodnost. Njeno bazo tvorijo
naložbe, ki jih nikakor ne smete izgubiti in

so obenem tudi naložbe, ki vam zagotavljajo
varnost. Šele, ko ste vzpostavili zavarovanja,
varčevanja in rezerve za nepričakovane
stroške, takrat se lahko premaknete v
donosnejši in bolj tvegan del piramide plemenitenje premoženja.

ZAČNITE PLEMENITITI SVOJE PREMOŽENJE
Glede na razpršenost, strokovno upravljanje,
konstantno optimizacijo in popolno likvidnost
naložb je vlaganje v sklade najbolj varen način,

da lahko svoje imetje oplemenitimo in mu z leti
povečamo vrednost.

Nikoli se ne izpostavite samo eni vrsti naloæbe!
Višje
tveganje višji donosi

NAJBOLJ TVEGANE
NALOŽBE

USTVARJANJE
DODATNEGA
PREMOŽENJA

Želimo si, da bi
vlagatelji razumeli, da
je najbolj preudaren
način upravljanja z
denarjem razpršeno
vlaganje.

Surovine,
nepremičnine,
kriptovalute,
umetnine in
start-upi

Del premoženja je treba
imeti v varnih bančnih
in zavarovalnih rešitvah,
del premoženja pa na
dolgi rok plemenititi tudi
v bolj tveganih naložbah,
da dosežete dodatno
donosnost. To je bistvo
vlaganja na dolgi rok!
Specializirane naložbene
razrede, kot so plemenite
kovine, izvedeni finančni
instrumenti, kriptovalute
in podobno, pa je treba
najprej dobro razumeti,
šele potem v manjši meri
vanje tudi vlagati.

VLAGANJE IN
RAZPRŠENOST
Vzajemni skladi

VARČEVANJE IN
VARNOST
Bančna varčevanja in depoziti

ZAŠČITA

Varnostna rezerva in zavarovanja

Nižje
tveganje nižji donosi

NALOŽBENA PIRAMIDA

Zlato pravilo

Zadnji nasvet
Če ste se odločili, da bo vaše vlaganje dolgoročno, potem vam
svetujemo, da prva leta vlagate v bolj tvegane naložbe in si
tako omogočite višje donose. V zadnjih letih pa preidete v bolj
stabilne in manj donosne naložbe, ki bodo omejile možnost
morebitnega padca vrednosti portfelja. Prehodi med skladi
znotraj krovnega sklada so namreč brezplačni.

investiranja
=

vlagajte dolgoroËno

in razprπeno!

Spremljajte naπe vsebine!

O družbi

Brezplačno svetovanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Družba Triglav Skladi je bila ustanovljena
leta 1994.

Za osebno svetovanje s finančnim
strokovnjakom se dogovorite na
brezplačni telefonski številki.

Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana

Po obsegu sredstev se uvršča v sam vrh,
izredno vrednost pa ji daje tudi njena
dolgoletna in bogata zgodovina. Več »
Triglav Skladi so del Skupine Triglav

T: (01) 300 73 00
E: info@triglavskladi.si

