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Finančni analitik

Leto 2020 v znamenju negotovosti tudi na borzah
Veliko let vlagatelji zlahka pozabijo, toda leto 2020 zagotovo ne bo med njimi. Svetovni (MSCI World) in
ameriški (S&P 500) delniški indeks sta leto zaključila tako, kot sta ga začela – na rekordnih vrednostih. To sicer
ne bi bilo nič presenetljivega, če v preteklem letu ne bi bili priča eni najhujših svetovnih pandemij v zadnjem
stoletju, ki so jo do sredine marca spremljali občutni padci na vseh delniških trgih. Izredne monetarne in
državne spodbude so poskrbele za hiter odboj trgov v preostanku leta, tako da so lahko vlagatelji relativno
zadovoljni z doseženimi donosnostmi v letu 2020.
Po tem ko je koronavirus do marca skrbel za razprodajo na borznih trgih, v kateri je svetovni delniški indeks izgubil
28,7 % vrednosti, evropski (STOXX Europe 600) pa več kot 32 %, so se razmere na borznem parketu začele hitro
umirjati. Da pandemija ne bi sprožila hujše finančne krize, so pomagale na eni strani centralne banke s povečanjem
obsega denarja v obtoku in drugimi monetarnimi ukrepi, na drugi strani pa stimulativni fiskalni ukrepi držav. Ameriška
centralna banka (Fed) je poskrbela za stabilizacijo delniških trgov z znižanjem ključne obrestne mere na skoraj nič,
predstavila pa je tudi nove ukrepe kvantitativnega sproščanja (QE) in podporna posojila, s katerimi so podjetja uspela
ostati na površju. Evropska centralna banka je prav tako zasnovala spodbujevalne ukrepe za podporo opustošenim
gospodarstvom in zagotovila, da se bodo stroški izposojanja še nekaj let ohranjali blizu nič. Ne glede na monetarno in
fiskalno politiko pa so obeti dobičkov v prihodnjih letih za podjetja ostali stabilni.
V letu 2020 je bila pozornost vlagateljev vsaj začasno preusmerjena stran od koronavirusa v času predsedniških volitev
v ZDA, predvsem proti koncu leta pa tudi ob sagi o izstopu Združenega kraljestva iz EU. Medtem ko so se evropski
voditelji poleg pandemije ukvarjali še z brexitom, ki je povečal že tako precejšnjo negotovost na borznih trgih, pa je
vlagatelje razveselil izid ameriških predsedniških volitev, na katerih je slavil demokratski kandidat Joe Biden. Jasnejša
ameriška politična perspektiva po volitvah ter naraščajoče upanje na normalizacijo življenja in poslovnih dejavnosti ob
uporabi cepiv proti koronavirusu so botrovali optimističnemu zaključku leta.
Osrednji ameriški delniški indeks S&P 500 je lani v
evrih pridobil 8,8 %, vključujoč dividende, svetovni
delniški indeks razvitih držav pa je skupaj z
dividendami dosegel 7,1-odstotno donosnost. Tudi
japonske delnice so v minulem letu zabeležile rast
(+4,1 %), slabše pa so se odrezale evropske delniške
naložbe, saj je indeks STOXX Europe 600 izgubil 1,5
% vrednosti. Medtem ko so bile med evropskimi
državami zmagovalke Danska, Litva, Finska in
Švedska, so padec vrednosti v povezavi z razpletom
brexita utrpele britanske delnice (-16,3 %), več kot 13odstotni upad vrednosti pa so zabeležili še osrednji
delniški indeksi Bolgarije, Madžarske, Poljske in
Hrvaške.
Trgi v razvoju so v povprečju zabeležili pozitivno
donosnost (+9,0 %), na kar so vplivale predvsem
naložbe iz Južne Koreje, Tajvana in Kitajske. Po drugi
strani so negativno izstopale delnice družb iz Brazilije,
Argentine in Kolumbije, ki so upadle za več kot petino.
Južnoameriške države se soočajo s številnimi
težavami (slaba gospodarska slika, visoka
zadolženost, prepočasne strukturne reforme),
pandemija koronavirusa pa je, skupaj s šibkejšim
ameriškim dolarjem, te države precej prizadela.

Slika 1: Donosnosti osrednjih delniških indeksov v letu 2020
(z vključenimi dividendami) – 10 najvišjih in 10 najnižjih
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Na ravni panožnih skupin je najvišjo donosnost
zabeležila
panožna
skupina
Avtomobilska
industrija, kar se bo komu morda zdelo
presenetljivo, če vemo, da delnice največjih
proizvajalcev vozil niso bile ravno prva izbira
vlagateljev v letu pandemije Covid-19. Delnice
proizvajalcev avtomobilov, kot sta Volkswagen in
Toyota, so po visokih padcih v februarju in marcu
2020 na krilih optimizma ob koncu leta priplezale
na izhodiščne ravni. Krono panogi je priborila
delnica Tesle, ki se je v lanskem letu podražila za
674 %, merjeno v evrih. Kot donosna izbira so se
znova izkazale delnice, ki so tako ali drugače tesno
povezane z informacijsko tehnologijo. Tečaji delnic
dejavnosti Strojna oprema so, po tem, ko so se za
najdonosnejšo panožno skupino izkazale že v letu
2019, tokrat pristali na drugem mestu. Visoko
donosnost pa so lani dosegle tudi delnice
proizvajalcev
polprevodnikov
in
ostale
računalniške opreme ter delnice družb iz skupine
Programska oprema in storitve. Na krilih
spremenjenih nakupovalnih navad in povečanja
spletne prodaje so blestele tudi delnice iz panožne
skupine Maloprodaja, ki so pridobile skoraj tretjino
vrednosti.

Slika 2: Donosnost panožnih skupin v letu 2020
Avtomobilska industrija
Strojna in preostala oprema
Polprevodniki in oprema
Maloprodaja
Programska oprema in storitve
Mediji in zabava
Trajne potrošne dobrine in oblačila
Zdravstvena oprema in storitve
Surovine in predelovalna industrija
Transport
Komercialne in poslovne storitve
Proizvodi za domačo rabo
Maloprodaja (hrana, pripomočki)
Raznovrstne finančne storitve
Trajne dobrine
Farmacija in biotehnologija
Javne storitve
Hrana, pijača, tobak
Potrošne storitve
Telekomunikacijske storitve
Zavarovalništvo
Nepremičninsko področje
Banke
Energija (nafta in plin)
-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tečaji leta 2019 najskromneje donosnih delnic iz
Vir: Bloomberg.
panožne skupine Energija so lani zdrsnili za 40 %,
glavni vzrok za to pa je velika pocenitev nafte. Relativno visok padec vrednosti so v koronakrizi utrpele tudi delnice
družb iz finančne panoge – tako banke kot zavarovalnice. Pri tem pa velja omeniti, da so ob koncu leta rezultati
ameriških predsedniških volitev v novembru in novice o izjemni učinkovitosti novega cepiva imele na račun pričakovanj
pospešene normalizacije makroekonomskega okolja in posledične rasti nivojev obrestnih mer pozitiven vpliv na panoge,
ki so tekom leta 2020 utrpele najvišje padce. Odboj navzgor so tako zabeležile delnice finančnih družb in predstavnikov
cikličnih industrij, npr. energetske družbe ter družbe storitvenih industrij.
Omenjeni ukrepi centralnih bank so močno odmevali tudi na obvezniških trgih. Ob padcih zahtevanih donosnosti
obveznic na rekordno nizke ravni so se cene obveznic v letu 2020 povišale. V zadnjih treh mesecih minulega leta je
slovenska 10-letna državna obveznica vselej kotirala z negativno donosnostjo, podobno kot to velja za večino obveznic
držav evroobmočja s podobno ročnostjo. Zahtevana donosnost 10-letne nemške obveznice je konec leta 2020 znašala
-0,58 %, medtem ko je marca v času največjega strahu na finančnih trgih upadla na -0,86 %. Padcu zahtevane
donosnosti obveznic smo bili v zadnjem letu priča tudi drugod po svetu. Vlagatelji tako za 10-letno držanje ameriškega
dolga v povprečju zahtevajo +0,94 %, kar je skoraj eno odstotno točko manj kot pred letom dni.
Kaj v družbi NLB Skladi napovedujemo za leto 2021, pa si lahko preberete v Analitskem pregledu.
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