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Korak čez mejo
Vstop Slovenije v Evropsko unijo je prinesel bistveno spremembo na doslej tesno
zaprtem slovenskem trgu vzajemnih skladov. Družbe za upravljanje, ki v eni od
članic EU upravljajo sklade, ki so usklajeni z evropsko direktivo UCITS
(undertaking for collective investment in transferable securities, 85/611/EEC),
lahko pod določenimi pogoji te sklade neposredno tržijo tudi na območju
Slovenije. S tem je odpadla zakonska obveznost ustanovitve podružnice, ki je
zadnja leta učinkovito odvračala evropske interesente od prihoda v Slovenijo.

Sandi Kodrič

Tuja družba za upravljanje mo-
ra zagotoviti upoštevanje sloven-
skih predpisov, ustrezno obve-
ščanje vlagateljev (prevod vse
dokumentacije v slovenščino) in
plačilni promet prek slovenske
»domicilne« banke. Kot prva je
vstopila na trg avstrijska skupi-

na Raiffeisen z desetimi skladi,
nastop pa napovedujejo vsaj še
tri slovenske banke v tuji lasti.

S tem so slovenski vlagatelji
pridobili možnost enostavnega
vlaganja v sklade, ki se po neka-
terih lastnostih precej razlikujejo
od naših. Tako bodo predvsem

zahtevnejši vlagatelji lahko svoja
sredstva naložili bolj razpršeno
in s tem nekoliko zmanjšali tve-
ganje. Kupovanje točk tujih skla-
dov je bilo sicer mogoče že do-
slej, prek borznih hiš ali neposre-
dno v tujini, vendar pa je bilo to
smiselno (zaradi stroškov) le za
večje in aktivnejše investitorje,
ne pa za tiste povprečne, kate-
rim so vzajemni skladi kot mno-
žični produkt prvenstveno na-
menjeni.

Po čem pa se novi skladi raz-
likujejo od doslej delujočih pri
nas? Prvič omogočajo natanč-
nejšo geografsko razdelitev na-
ložb. Poleg »globalnih«, ki smo
jih poznali že prej in vlagajo po
vsem svetu, so sedaj na voljo še
evropski, ameriški, vzhodnoe-
vropski in azijski delniški skladi.

Za dodatno preglednost imajo
skladi tudi jasno napovedane
»benchmarke«. Pri tem gre za
kombinacijo borznih indeksov, ki
je kot merilo za ocenjevanje us-
pešnosti upravljanja. Cilj upra-

vljavca je torej dolgoročno pre-
segati donos svojega »bench-
marka«, saj s le tem upraviči
svojo dodano vrednost v prime-
rjavi z vlaganjem v poceni indek-
sne sklade (ki niso aktivno upra-
vljani). Primer: če je merilo za
neki sklad »MSCI Europe ex UK
75%, MSCI UK 25%«, to pove,
da ima približno četrtino sred-
stev namenjenih na britanski
trg, druge tri četrtine pa v preo-
stale države zahodne Evrope.
Treba pa se je zavedati, da vla-
gatelji samo od preseganja pri-
merjalnega indeksa nimajo kaj
dosti koristi v obdobjih, ko ta in-
deks pada ali stagnira.

Druga značilnost novih skladov
je, da lahko uporabljajo finančno
vzvodje (leverage) in izvedene
finančne inštrumente tako za
zmanjševanje tveganj kot tudi za
ustvarjanje donosov. Mnogi skla-
di lahko poleg tega tudi posojajo
vrednostne papirje iz svojega por-
tfelja za izboljševanje donosov.
Uporaba teh tehnik pa lahko tve-

GEOGRAFSKA STRUKTURA NALOŽB
SKLADA RAIFFEISEN EASTERN EUROPEAN EQUITIES
NA DAN 30.6. 2004 (VIR: WWW.RCM.AT)

Indeks Država Valuta
1-letna spre-  3-letna spre-  5-letna spre-
memba v % memba v % memba v %

IPT Slovenija SIT 31,45% 141,33% 134,26%

PIX Slovenija SIT 43,60% 182,70% 167,55%

SBI 20 Slovenija SIT 34,86% 138,68% 154,77%

CAC 40 Francija EUR 9,13% -15,64% -18,59%

DAX Nemčija EUR 11,33% -14,41% -24,07%

Dow Jones Industrial Average ZDA USD 2,41% 8,66% -0,36%

FTSE 100 V. Britanija EUR 6,51% -9,57% -21,17%

MSCI World Index All Countries svet EUR 4,17% -17,06% -21,32%

Nikkei 225 Japonska JPY -0,66% 4,69% -36,52%

Nasdaq Composite ZDA USD 1,26% 17,17% -27,99%

S&P 500 ZDA USD 7,19% 4,25% -11,17%

Vir: http://www.vzajemci.com/indeksi.php

Tabela 1: DONOSNOSTI NEKATERIH BORZNIH INDEKSOV NA DAN 18. 10. 2004
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ganost sklada tudi poveča in s
tem se povišajo tako potencialni
donosi kot izgube.

Tudi med obvezniškimi skladi
bo v prihodnje več razlik. Nekate-
ri bodo vlagali predvsem v držav-
ne obveznice, drugi v (bolj tvega-
ne) podjetniške, nekateri bodo
vsebovali dodatno valutno tve-
ganje zaradi naložb, denominira-
nih v drugih valutah, na primer
ameriških dolarjih in podobno.

Pogosto se večji ponudniki
poslužujejo tudi naprednejših
marketinških prijemov, kot je na
primer pristanek na neodvisno
ocenjevanje s strani analitskih
organizacij, kot sta Morningstar
in Standard & Poor’s. Pridoblje-
ne ocene nato rabijo kot doda-
ten prodajni argument pri pre-
pričevanju vlagateljev o kakovo-
sti njihovega dela.

Tržni delež, ki si ga bodo dol-
goročno zagotovili tuji ponudniki
na slovenskem trgu, bo odvisen
od agresivnosti njihovega nasto-
pa, doseženih preteklih donosov
pa tudi od davčne zakonodaje.

Če bo ta na primer preferirala
domače ponudnike v primerjavi
s tujimi, bo s tem seveda zmanj-
ševala privlačnost davčno »manj
ugodnih« skladov. Za slovenske
vlagatelje pa bo dodatna ponud-
ba in konkurenca med upravlja-
vci vsekakor koristna.

RATINGI, KI JIH SKLADOM
DODELJUJE S&P

Družba Standard and Poor’s
izvaja neodvisno ocenjevanje
kakovosti sklada z namenom
ovrednotiti investicijski proces in
konsistentnost pri upravljanju
sklada. Pri tem gre za kvalitativ-
no ocenjevanje, ne pa zgolj za
kvantitativno izračunavanje ka-
zalcev. Kljub temu je zagota-
vljanju objektivnosti posvečena
glavna pozornost.

Postopek ocenjevanja je dokaj
zapleten. Analitiki najprej zberejo
mnogo podatkov o samem skla-
du in družbi (dokumenti, letna
poročila, portfelji, biografije vodil-
nega kadra), nato opravijo te-
meljite intervjuje z upravljavcem

(ali upravljavskim timom). Nato
proučijo rezultate sklada v za-
dnjih treh letih in jih primerjajo z
drugimi primerljivimi skladi. Pri
tem upoštevajo tako absolutne
številke kot številke, prirejene z
upoštevanjem tveganosti sklada.
Zahtevano je konsistentno dose-
ganje nadpovprečnih rezultatov.

Veliko utež pri končnem rezul-
tatu pomeni tudi obvladovanje
poslovnih procesov v sami druž-
bi za upravljanje, njena zgodovi-
na in organiziranost (celo način
nagrajevanja zaposlenih) O kon-
čni oceni odloča odbor vsaj šes-
tih izkušenih analitikov. Le pri-
bližno 20% najboljših skladov v
posameznih kategoriji uspe pri-
dobiti eno od S&P ocen: AAA (naj-
višja kakovost), AA (zelo visoka
kakovost), in A (visoka kakovost).
To pomeni, da je že sama prido-
bitev ocene velik dosežek.

KAKO VSTOPITI
V TUJI SKLAD?

Tuji upravljavci bodo za trže-
nje (distribucijo) svojih skladov v

Sloveniji pooblastili slovenske
banke in njihove pogodbene part-
nerje. Tam bodo na voljo tudi vsi
uradni dokumenti sklada, seve-
da prevedeni v slovenščino. Zelo
priporočljivo je, da si potencialni
vlagatelj pred pristopom doku-
mentacijo temeljito prebere. Za
pristop bo potrebno podpisati
pristopno izjavo, tudi naročila za
nakup in prodajo točk bo spre-
jemala izbrana domicilna sloven-
ska banka. Odpiranje trgoval-
nega računa za vrednostne papi-
rje pri borzni hiši ali banki ne bo
potrebno. Vplačila in izplačila
denarja bodo lahko potekala
tudi v matični valuti sklada (npr.
evrih). Domicilna banka bo vodi-
la tudi evidenco vlog slovenskih
investitorjev in izdajala ustrezna
potrdila. Praviloma namreč slo-
venski vlagatelji neposredno od
tuje družbe za upravljanje ne bo-
do dobivali originalnih investi-
cijskih kuponov na svoje ime.
Tekoče vrednosti točk bodo tuji
skladi objavljali v vsaj enem od
slovenskih dnevnih časopisov.


