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Poglejmo bolj podrobno na navideznem izraču-
nu, saj javno objavljenih podatkov o zgoraj ome-
njenem resničnem primeru ni. Način izračuna 
točke predpisuje sklep ATVP, objavljen v Urad-
nem listu št. 137/2004.

Kako smo računali

Ta pravi, da se vrednost enote premoženja (VEP) 
na obračunski dan (t) izračuna takole:

         
VEP(t) = 
                  E(t-1)
Izrazi pomenijo:
t-1  predhodni obračunski dan;
t     obračunski dan;
S    sredstva vzajemnega sklada;
O    obveznosti vzajemnega sklada;
R    rezervacije vzajemnega sklada;
E    število enot v obtoku vzajemnega sklada.
Z rezervacijami (R) in obveznostmi (O) se v na-
daljevanju ne bomo ukvarjali, pozornost posve-
timo le sredstvom (S) in številu enot v obtoku 
(E). 
Kot vidimo, se členi v števcu zgornjega elemen-
ta nanašajo na dan (t), imenovalec ulomka pa 
na prejšnji obračunski dan (t-1). 
Za dnevni obračun vzajemnega sklada sta po-
membna dva časovna trenutka. Prvi je tako 
imenovana presečna ura za vplačila in izplačila. 
Ta je  pomembna za izračun E(t-1).  Število E(t-
1) dobimo tako, da upoštevamo prejeta vplačila 
(in zahtevana izplačila) do presečne ure na dan 
(t).
Drugi časovni trenutek pa je čas veljavnosti te-
čajev za vrednotenje sredstev. Ponavadi je ta 
obračunska presečna ura kasnejša od presečne 
ure za vplačila. Za spodnji primer predpostavi-
mo, da je presečna ura za vplačila ob 12. uri, 
obračunska ura za vrednotenje pa ob 15. uri.
V katerih primerih lahko VEP na dan (t) močno 
odstopa navzgor od  točke na predhodni dan, 
VEP(t-1)? Iz zgornje formule je razvidno, da do 

odstopanja navzgor pride takrat, kadar pride do 
relativno velikega povečanja sredstev v enem 
dnevu ob relativno nizkem številu enot v obtoku 
na prejšnji dan.

Naložbene akrobacije

Kako je to možno? Poglejmo hipotetični primer. 
Vzemimo, da je sklad v prvih dneh poslovanja 
in ima le milijon tolarjev sredstev. Nato na ob-
računski dan, vendar po 12. uri (presečni uri 
za prilive) prispe v sklad velik znesek denarja, 
recimo 100 milijonov tolarjev. 
Kaj lahko upravljavec s tem denarjem stori? 
Možnosti je veliko, omenimo le eno. Upravljavec 
ta denar takoj vloži v bančni depozit. Recimo, da 
sklene enotedensko vezavo. Po računovodskih 
pravilih se obresti za depozite v vrednosti točke 
sklada ne odrazijo šele na koncu (torej čez en 
teden), ampak že sproti, vsak dan en košček. 
Zato je teh vezanih 100 milijonov popoldne ob 
15. uri, pri izračunu točke za ta obračunski dan 
(v času obračunske ure za vrednotenje), raču-
novodsko že vrednih nekoliko več kot 100 mili-
jonov tolarjev. 
In če je E(t-1) zelo majhen, lahko tudi relativno 
majhne pripisane obresti na velik prispeli zne-
sek točko potisnejo za relativno velik odstotek 
navzgor. Pri tem pa se prispeli znesek šele na-

slednji obračunski dan odrazi v številu točk v ob-
toku, saj je prispel po presečni uri. 
K takšni rasti točke so torej prispevali naslednji 
faktorji: 
l majhen sklad 
l časovni razmik med obema obračunskima 
urama
l veliko vplačilo (nekajkrat večje od prejšnje ve-
likosti sklada) v točno določenem času v dnevu 
l takojšnja transakcija, ki jo upravljavec opravi 
s prispelim denarjem,
l predpisana metodologija, po kateri se ob-
računava število točk v obtoku in vrednost toč-
ke. 

Vlagatelji so lahko zavedeni

Skratka, do neobičajnega skoka točke bi lahko 
prišlo tudi zaradi spleta okoliščin, ki so opisane 
zgoraj ali v podobnih primerih. Vsekakor pa bi 
bilo koristno  v prihodnje takšne mejne primere 
čim bolj omejiti, saj lahko vlagateljem prikažejo 
zavajajoče stanje. Če je za to odgovorna meto-
dologija, jo je treba spremeniti. 

Sandi Kodrič

Formula nenormalnih rasti
V prvih dneh poslovanja sta novoustanovljena vzajemca KD MM in 
KD Prvi izbor vzbudila pozornost z neobičajno velikima dnevnima 
skokoma vrednosti točke. KD Investments je na svoji spletni strani 
objavil skopo pojasnilo, kjer sta upravljavka in banka skrbnica 
zatrdili, da je vse v redu in da je tak skok posledica metodologije, 
vendar podrobnejše razlage ni. Naš navidezni izračun pokaže, da je 
to lahko celo res. Kako? Jasno je, da je bilo v oba sklada na začetku 
poslovanja  vplačanih le malo sredstev. Visok priliv, nemudoma 
izvedena  transakcija upravljavca in predpisana metodologija lahko 
precej povišajo vrednost točke.

Plačaš več, dobiš manj
Ironično pri prikazanem izračunu je, 
da si je hipotetični vplačnik, ki je v za-
četku delovanja sklada ob nerodni uri 
nakazal velik znesek, pravzaprav ne-
vede naredil medvedjo uslugo. Njegov 
denar je bil takoj ‘uporabljen’, in pov-
zročil rast točke. Vendar bo njegovo 
vplačilo obračunano po višji točki. Za 
svoj denar bo torej dobil manj točk, 
kot bi jih sicer dobil.

»Donosna« matematika

S(t) – (O(t) + R(t))
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