Veliko je
izgovorov
zakaj ne
vlagati.

Za vas smo zbrali 5 najbolj pogostih razlogov, zakaj se ljudje ne odločijo za vlaganje
v vzajemne sklade. Slovenci še vedno najbolj zaupajo varčevanju na banki, ki pa
dandanes žal ne ustvarja večjih donosov. Nezaupanje in obremenjenost s tem,
da jim tako sredstva niso več na voljo, sta tipični bojazni, s katerima se srečamo
ob pogovoru z ljudmi, ki so v svoji aktivni delovni dobi. To je razlog, da finančno
premoženje povprečnega slovenskega gospodinjstva raste počasneje kot v ostalih
zahodnoevropskih državah.

Najnižji mesečni
vložek v sklade je enak:
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5 zakaj svojega denarja
napačnih
razlogov,

ne boste investirali.
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Prvi pomislek, ki ga imate ob začetku vlaganja je, da vam primanjkuje razpoložljivih sredstev. Mnogi menite, da za
učinkovito vlaganje potrebujete več deset tisoč evrov, vendar to preprosto ni res. Že manjša vplačila v višini 30 EUR
mesečno vam lahko ob dolgoročnem varčevanju prinesejo večjo finančno varnost.

Ne razumem
upravljanja z delnicami
Za učinkovito vlaganje v sklade ne potrebujete predznanja iz upravljanja premoženja. V skladih so vaša sredstva
razpršena in zato toliko bolj varna. Kljub nihanjem vrednosti se lahko v dolgoročnih varčevanjih nadejate povprečne 6%
donosnosti. Delovanje borznega trga in spremljanje vrednosti posameznih delnic lahko mirno prepustite strokovnjakom.

Ne zaupam
finančnim svetovalcem
V zadnjih dveh desetletjih smo doživeli tudi večje finančne krize, zato ni presenetljivo, da ljudje z nezaupanjem poslušajo
o skladih in finančnih svetovanjih. To nezaupanje se je razširilo predvsem med milenijci, za katere statistike pravijo, da jih
je manj kot 26% pripravljenih vlagati v sklade. Tako sami sebi delajo veliko škodo, saj so prav varčevanja, ki trajajo 20 let in
več najbolj optimalna.

Izgubil bom
ves vložek

Vaši vložki v skladih nihajo dnevno in v kratkem obdobju se lahko zgodi, da izgubite tudi večje vsote denarja. Zato pa
je pomembno investirati dolgoročno, saj se v daljšem obdobju nihanja uravnajo in omogočijo zadostno presežno
donosnost. Dolgoročno boste vedno zmanjšali verjetnost izgube in ustvarili primerne donose. Potrpežljivost in vztrajnost
sta tu pomembna dejavnika.

Odločim se
lahko kasneje
Vsak dan, ko preložite odločitev o vlaganju pomeni, da boste skozi varčevanje na koncu pridobili manj dobička. Prej
začnete, bolje bo, saj bo donosnost večja. Za primerjavo vzemimo osebo, ki prične varčevati pri 40 letih. V enkratnem
znesku bo investirala 10.000 evrov in vsak mesec vložila še 100 evrov. Ob predpostavki, da bo letni donos v višini 9%, bo
imela pri starosti 63 let približno 160.000 evrov. Če bi z enako naložbo začela že pri starosti 30 let, bi dosegla 397.000
evrov.

Zakaj izbrati
Triglav Sklade
700 mio € 70.000
Premoženja v
upravljanju
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Vlagateljev

30 €
Za mesečno
varčevanje

“

povprečna višina zasebnega
finančnega premoženja (13.135 €)

Po podatkih Časnika
Finance smo Slovenci s
13.135 evri zasebnega
finančnega premoženja
med 53 državami na
25. mestu. Vendar se je
finančno premoženje na
prebivalca od leta 2012
do 2015 povečalo le za
877 evrov, v Avstriji pa za
kar 9.077 evrov. Razlog
tiči v tem, da povprečen
Avstrijec večji del svojega
premoženja plemeniti
v delnicah in vzajemnih
skladih, medtem ko je
pomemben del finančnega
premoženja Slovencev še
vedno v depozitih.

“

Slovenija je
srednje bogata država

večina premoženja
v depozitih brez donosa

V zaključku vam predlagamo sledeče: začnite vlagati čim prej, saj vam bodo tudi majhni
a redni vložki dolgoročno ustvarili visoke zneske. Tudi, če nimate predznanja, se lahko
zanesete na vlaganje v vzajemne sklade, saj so vaša sredstva razpršena in vedno likvidna.
Upravljanje premoženja pa je zaupano strokovnjakom.

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

