Lahko
napovemo
finanËne
krize?
Napovedati naslednjo finančno krizo je preprosto nemogoče. Lahko o njej špekuliramo
ob spremljanju dogajanja na finančnih trgih in v svetovni diplomaciji, vendar so bile vse
večje svetovne krize v zadnjih stoletjih nepričakovane in neustavljive, kljub sprejetim
varnostnim ukrepom.

Na finanËnih trgih

Zlato pravilo

vlada cikliËno gibanje

investiranja
=

V tipičnem gospodarskem cikličnem
gibanju poznamo 4 faze:
okrevanje
(recovery)

recesija
(recession)

ekspanzija
(boom)

upoËasnitev
(slowdown)

vlagajte dolgoroËno

in razprπeno!
Na brezdelje obsojen denar na bančnih
računih ne bo rastel in vam zagotovil
varnejše prihodnosti. Ker denar služite
zato, da bi ga bogatili in si z njim v
življenju omogočili vse, kar si želite, ga je
treba vpeti v trenutno ekonomijo. In to
lahko dosežete samo z vlaganjem. Kam bi
ga sami vložili? V sklade, delnice, start-up
projekte in nove kriptovalute? Za dobro
in varno vlaganje potrebujete znanje
ali odličnega partnerja, ki ima realen in
zaupanja vreden načrt za vaše finance.

Kaj se resniËno zgodi ob
kolapsu finanËnih trgov?
Ob izrednih ali že manjših padcih
na finančnih trgih med vlagatelji
hitro prevladata strah in negotovost.
Povpraševanje po naložbah se zniža,
kar posledično vpliva na padanje
cen vseh delnic. Nekatere delnice so
v takih trenutkih celo podcenjene
glede na njihovo knjigovodsko
vrednost. Prav tako so poslovni

temelji nekaterih podjetij trdni,
vendar se zaradi vsesplošnega
psihološkega momenta oziroma
panike med vlagatelji ti ne odražajo
v višini cene delnic omenjenih
podjetij. Takšne razmere so zato
ugodne za nakup in ne za prodajo
delnic.

Krize - kako jih napovedati?
Obstajajo nekateri ključni elementi, ki so skupni večini finančnih kriz:
•

kopičenje ekonomskih
neravnotežij,

•

napihnjene vrednosti
premoženja in nerealni
devizni tečaj domače valute,

•

nenadna izguba zaupanja in/
ali izguba zaupanja v domač
bančni sistem,

•

prekinjen dostop domačih
subjektov do tujih virov
financiranja,

•

veliki padci vrednosti
premoženja in propad
številnih poslovnih subjektov,
finančnih in nefinančnih.

(Vir: Mrak,2002, str. 573 in 678, Mednarodne finance)

Kako lahko izgubim vse,

kar sem vloæil?
Da bi izgubili prav vse, kar ste vložili,
in da ne bi bilo več možnosti, da
vaše enote premoženja pridobijo
svojo vrednost, bi se moralo zgoditi
nekaj ekstremnega. Mogoče dolga
3. svetovna vojna, propad vseh
svetovno pomembnih finančnih
institucij ali pa bi se moral preprosto

zgoditi konec sveta. Realno pa lahko
pričakujete, da se na par desetletij
lahko pojavi finančna kriza, kot se
je recimo leta 1929 zgodil Veliki
borzni zlom v ZDA, Naftna kriza leta
1973, Finančna kriza ob napadu na
WTC v New Yorku in za njo Svetovna
finančna kriza leta 2008.

Padec lahko
pomeni tudi rast

VARČEVANJE PO DOMAČE
Mesečni znesek varčevanja

50 EUR

Mesto varčevanja

predal z nogavicami

Priporočeno obdobje
varčevanja

20 let

Povprečni predvideni letni
donos

/

Vplačali ste

12.000 EUR

Privarčevali ste

12.000 EUR

Za naložbo v sklade mesečno
namenite 100 EUR.

SREDSTVA ZA MIRNO JESEN
Mesečni znesek varčevanja

50 EUR

Mesto varčevanja

hranilnica ali banka

Priporočeno obdobje
varčevanja

20 let

Povprečni predvideni letni
donos

spremenljiva obrestna
mera

Vplačali ste

12.000 EUR

Privarčevali ste

12.310 EUR

ZASLUŽITE SI ZA SVOJE ŽELJE
Mesečni znesek varčevanja

50 EUR

Mesto varčevanja

Triglav Skladi

Priporočeno obdobje
varčevanja

20 let

Povprečni predvideni letni
donos

7 % ali preko 10.000 EUR
tekom celotnega vlaganja

Vplačali ste

12.000 EUR

Privarčevali ste

25.376 EUR

Prvi mesec je vrednost enote premoženja (VEP)
sklada 10 EUR, kupite 10 enot. V naslednjem
mesecu VEP pade na 8 EUR, takrat kupite
nadaljnjih 12,5 enot. V tretjem mesecu VEP
pade na 5 EUR in kupite dodatnih 20 enot. Četrti
mesec VEP zraste na 7 EUR, kupite 14,3 enote.

Kakšen je vaš izkupiček?
Ko VEP pade z 10 EUR na 5 EUR, vam intuicija
pravi, da ste izgubili 50 %. Realno pa se naložba
zniža z vloženih 300 na 212,5 EUR, torej je padec
precej manjši –29 %. Kaj pa se zgodi po četrtem
mesecu, ko se VEP vrne na 7 EUR? Vložili ste 400
EUR, VEP je v tem obdobju padel za 30 odstotkov,
vrednost vaše investicije pa je 397,5 EUR. Izgubili
niste skoraj ničesar! Če se zdaj VEP vrne na 10
EUR, znaša vaše premoženje solidnih 568 EUR ob
vložku 400 EUR, kar je +42 %.

Mi vam lahko zatrdimo, da smo v zadnjih 25 letih z vso odgovornostjo upravljali premoženje svojih
strank, jim stali ob strani tekom mednarodnih finančnih kriz. Ponosni smo na svojo strokovnost in
razumevanje delovanja trgov in zapise naših strokovnjakov, ki jih lahko spremljate na naši spletni
strani in v pomembnih slovenskih medijih. Stopite v stik z nami.

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

