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Balkanska naložbena
zgodba, v katero
seje zapletlo veliko
Slovencev, je bila
v kratkem obdobju
zelo razburljiva

Na Balkanu ni bilo nikdar dolg-
čas, zelo burna dogajanja na
tem območju je opisoval tudi
Ivo Andrič, ki je za roman Most
na Drini dobil Nobelovo nagra-
do. Le zakaj bi bilo spokojno in
predvidljivo na finančnih trgih?
Vrednosti delnic in točk vzajem-
nih skladov so v preteklih letih
zelo nihala, velika tveganja pa
lahko vlagatelji pričakujejo tudi
v prihodnje. Veliko slovenskih
vlagateljev se je v tej zgodbi
močno opeklo. Vendar lahko s
pametno naložbeno politiko ta
tveganja laični vlagatelji izkori-
stijo v svoj prid. Seveda če so jih
pripravljeni sprejeti in jih znajo
obvladovati.

Začetek v letu 2006
Slovenski vlagatelji so množič-
no začeli vlagati na balkanskih
kapitalskih trgih z ustanovitvi-
jo prvih balkanskih vzajemnih
skladov v drugi polovici leta
2006 in na začetku leta 2007.
Prvi balkanski vzajemni skladi
slovenskih družb za upravljanje
so bili ustanovljeni v zadnjem
tednu februarja 2006 (Alta Bal-
kan - bivši Publikum Balkan,
Alta Balkan Select - bivši MP-
Balkan.si) in KD Balkan. Kasne-
je se jim je pridružil še avstrijski
Hypo South Eastern Europe
Opportunities, ki je bil ustanov-
ljen že 1. julija 2005, a se je v Slo-
veniji začel tržiti maja naslednje
leto. Sledili so jim skladi Triglav
Balkan, NLB Skladi - Zahodni
Balkan delniški, Abančna DZU
Delniški Balkan in kot zadnji
Perspektiva: BalkanStox.

V Sloveniji se trenutno trži
šest ožje usmerjenih balkanskih
vzajemnih skladov slovenskega
porekla. Na drugi strani pa šte-
vilo, ob upoštevanju nekoliko

širšega geografskega območja
(tako imenovana nova Evropa
ali jugovzhodna Evropa), dose-
že več kot 15 skladov domačih
in tujih upravljavskih družb.
Veliko denarja
pognalo rasti
Najpomembnejšidejavnik viso-
ke rast tečajev je bila nesporno
presežna likvidnost, ki je na ne-
likvidnem trgu povzročila, da
je majhna ponudba delnic ob
visokem povpraševanju pov-
zročila višanje tečajev. Ključno
vlogo pri rasti tečajev so odi-
grali predvsem institucional-
ni vlagatelji. Mednje uvrščamo
švedske sklade (East Capital Bal-
kan Fund, Gustavia Balkans),
avstrijski sklad (Hypo South Ea-
stern Europe Opportunities) ter
hrvaške in slovenske sklade, ki
so v obdobju 2006 in 2007 zače-
li intenzivno investirati v regijo
širšega Balkana.

Poleg velike likvidnosti so
na rast vplivala še pozitivna
vrednotenja podjetij, privati-
zacija in prevzemi ter pristop-
na pogajanja držav za vstop v
Evropsko unijo. S sprejetjem
vrsto zakonov s področja trga
vrednostnih papirjev, s čimer
so uredili kapitalske trge in
zaščitili male delničarje, se je
zanimanje za te trge še stopnje-
valo.

V letu 2007 so bili neto pri-
livi v balkanske sklade najviš-
ji, medtem ko so skladi dosegli
najvišje vrednosti v jeseni 2007,
ko so od ustanovitvemnogi pre-
segli 100-odstotno donosnost.
Razlogi za visoke prilive v skla-
de so bili tako v dobršni meri
plod povečanega oglaševanja
visokih preteklih donosov, kar
je zagotovo pripomoglo, da so
bili največji prilivi v balkan-
ske sklade zabeleženi ravno na
vrhuncu rasti. V tej zadnji fazi
je mnogo fizičnih in pravnih
oseb nakupe točk skladov in
delnic financiralo tudi z zadol-
ževanjem in zastavo vrednost-
nih papirjev in točk skladov pri
bankah.

Katastrofa 2008

Leto 2008 je bilo najbolj stresno
leto vlagateljev v balkanske vza-
jemce, saj so tečaji, po izredni
rasti v letu 2007, v letu 2008 str-
moglavili, in sicer v enem letu
za več kot 50 odstotkov vredno-
sti. Zaradiprevelike izpostavlje-
nosti balkanskim trgom se je
del izgub prenesel na celotne
portfelje.

Razlog za razprodaje del-
nic in točk balkanskih skladov
lahko povežemo z obdobjem

povečane negotovosti glede re-
šitve statusa Kosova, z volitva-
mi na Hrvaškem, s hipotekamo
krizo v ZDA ter z nastopom glo-
balne finančne krize in dra-
stičnega upada gospodarske
aktivnosti v svetu.

Draga lekcija, iz katere,
upamo, so se vlagatelji poučili
o pomenu ustrezne razpršitve
naložb in pravilu, da obrobnim
trgom, kot so balkanski, ne na-
menimo več kot 15 odstotkov
sredstev portfelja. Še večji šok
so doživeli vlagatelji, ki so na
balkanske trge vstopali s po-
močjo lombardnih kreditov,
kjer so bile izgube vrednosti
zaradi uporabe vzvoda tudi do
3,5-krat višje od tržnih vredno-
sti.

Predlani in lani balkanski
trgi stopicajo na mestu brez
vidnejših sprememb vrednosti
osrednjih indeksov. Vendar pa
dolgoročni potencialBalkana
ni nižji, kot je bil v letu 2006.
Gre za dolgoročno zelo perspek-
tivno regijo, ki veliko stavi na
evropsko integracijo in ugodno
strateško lego.

Tveganja bodo
vedno visoka
Na obrobne trge z nizko tržno
kapitalizacijo nikoli ne investi-
rajte več kot 15 odstotkov na-
ložbenega portfelja in nikoli za
nobeno naložbo ne uporabljaj-
te kreditov, sploh pa ne z vzvo-
dom. Predvsem pa je potrebno
zavedanje, da visoka rast v
enem obdobju vključuje mož-
nost velikih padcev vrednosti
v naslednjem. Brez tveganja ni
donosa.



Vzajemci ze vse od začetka
zagovarjamo dolgoročne nalož-
be v regijo, vendar ob povpreč-
ni izpostavljenosti 10 odstotkov.
Ob naložbi v širšo regijo jugovz-
hodne Evrope pa do 15 odstot-
kov naložbenega portfelja.
Vendar se morajo vlagatelji za-
vedati, da gre za trge z visoko
nihajnostjo in nizko tržno kapi-
talizacijo, ki pa na dolg roki pri-
nesejo visoke donose.

Vlagatelji lahko ob upošte-
vanju zgoraj navedenih dejstev

pričakujejo dolgoročno rast s
sedanjih nivojev. Prostora za
rastje vsekakor dovolj, pogoju-
jejo pa jo nadaljnji gospodarski
razvoj in politična ter družbe-
na integracija regije v evropske
in tudi globalne povezave. Ob

morebitnem združevanju posa-
meznih lokalnih borz v skupni
nastop balkanskih trgov pa je
možen vstop novih tujih lastni-
kov, kar bi pomenilo odbojno
točko za balkanske naložbe.

Ocena tveganja devet od dosttlt sftopoqj
Graf gibanja vrednosti enote premoženja (VEP)
šestih balkanskih skladov slovenskih družb na-
kazuje visoko nihajnost delniških skladov, ki s
povprečnooceno tveganja 9 (od 10) vlagateljem v
prihodnjih letih lahko postrežejo tudi z velikim
nihajem navzgor, v območje pozitivne donosno-
sti. Graf izkazuje precejšnjo sorazmernost giba-

nja VEP skladov s podobno naložbeno politiko,
osredotočeno na eno področje. Zato je za sesta-
vo uravnoteženeganaložbenega portfelja veliko
bolj kot izbira konkretnega (balkanskega) sklada
pomemben odstotek portfeljsk; izpostavljenosti
posameznempodročju, v tem primeru balkan-
skim trgom.

Vrednosti skladov z naložbeno politiko na Balkanu lahko v kratkem času zelo zanihajo. Ma eni strani prilož-nost, na drugi zelo velika nevarnost. (Reuters)



Gibanja vrednosti vzajemnih skladov
z naložbeno politiko na Balkanu
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