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Okrevanje globalnega gospodarstva! 
 

Svetovne borze so kljub rasti števila novih okužb s koronavirusom ter potencialnemu prihodu novega vala 
zabeležile visoke rasti. Za optimizem skrbijo gospodarske objave, ki zaradi manjšega obsega karanten od 
pričakovanj, kažejo na hitro okrevanje globalnega gospodarstva. 
 

 
v EUR 

Donosnost v zadnjem tednu*              
(26. 6. 2020 - 3. 7.2020) 

Donosnost letos*                                                
(31. 12. 2019 - 3. 7.2020) 

Svet - MSCI World +3,17% -4,51% 

ZDA - S&P 500 +4,08% -2,13% 

Evropa - DJ STOXX 600 +2,08% -10,47% 

Japonska -Topix -1,89% -7,63% 

Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets +3,58% -6,16% 
* vključujoč dividende, preračunano v EUR. 

Vir: Bloomberg. 

Na rast delniških tečajev so pretekli teden vplivali vzpodbudni gospodarski kazalci v ZDA in vse večji znaki napredka pri 
razvoju cepiva proti virusu Sars-COV-2. Ameriški borzni trgi so, na krilih ugodnih podatkov o stopnji brezposelnosti, ki je 
v juniju padla s 13,3 % na 11,1 %, ponovno dosegli zavidljivo rast. Kljub temu, da je stopnja brezposelnosti še precej 
oddaljena od rekordno nizke 3,5 % stopnje v mesecu marcu, junijsko znižanje nakazuje na to, da se gospodarsko 
okrevanje nadaljuje.  
 
Ameriške delnice so zabeležile najboljše četrtletje v zadnjih dveh desetletjih. V obdobju od aprila do junija je osrednji 
indeks ameriških delnic S&P 500 zrasel za dobro četrtino, indeks tehnoloških delnic Nasdaq pa za več kot tretjino, pri 
čemer je teden zaključil pri novi rekordni vrednosti 10.207,63 točk. Medtem ko so tehnološke delnice že presegle vrednosti 
pred »korona« krizo, je večina delnic indeksa S&P 500 še vedno pod gladino. Do rasti je prišlo kljub naraščajočem številu 
okužb in smrti v ZDA ter po svetu. K rasti na kapitalskih trgih pa so v izdatni meri pripomogle fiskalne in denarne spodbude. 
Ameriški kongres je denimo marca potrdil za 2.000 milijard dolarjev državne pomoči, namenjenih večini Američanom v 
obliki čeka za 1.200 dolarjev. Ameriška centralna banka pa se je odločila za posredovanje na trgu za odkupom državnih 
in podjetniških obveznic, ETF skladov ter hipotekarnih kreditov. Nenaden pritok velike količine denarja na trg je povzročil 
znižanje obrestnih mer ter spodbudil vlagatelje k iskanju boljših naložbenih priložnosti na delniških trgih. 
 
Evropske delnice so rasle ob vzpodbudnih novicah o napredku pri razvoju potencialnega cepiva proti koronavirusu ter 
izboljšanju gospodarske aktivnosti ob  odpiranju gospodarstva. Nemčija je presenetila s podatki o rasti v trgovini na drobno, 
ki se je maja okrepila za 13,9 % ob pričakovani 2,8 % rasti. Anketni indeks prihodnje proizvodne in storitvene aktivnosti 
(PMI composite) držav evroobmočja je ob opuščanju omejitev v mesecu juniju zrasel z 39,4 na 46,9 in presegel vsa 
pričakovanja. Pozitivnemu trendu je pritrdila tudi predsednica Evropske centralne banka Christine Lagarde, ki meni, da je 
najhujše v zvezi s koronavirusom mimo, obstaja pa strah pred izbruhom ponovnega vala okužb. Evropska centralna banka 
pričakuje, da bo okrevanje gospodarstev postopno in bo potrebno počakati vsaj do leta 2022, da se bo gospodarska 
aktivnost vrnila na vrednosti pred izbruhom koronavirusa.  
 
Med zmagovalci preteklega tedna je delnica Tesle, ki je v preteklem tednu pridobila skoraj 26 % vrednosti (merjeno v 
dolarjih), v letošnjem letu pa kar 189 %. Tržna kapitalizacija proizvajalca električnih vozil je tako zrasla na 208 milijard 
dolarjev, s čimer je prehitel japonskega rivala Toyota Motor in postal največji proizvajalec avtomobilov na svetu po borzni 
vrednosti. V drugem četrtletju letu so pri Tesli proizvedli 90.650 vozil, kar je slabih pet odstotkov manj od preteklega leta, 
vendar nad pričakovanji glede na razmere zaradi pandemije. Odprtje nove tovarne na Kitajskem v začetku leta se je dobro 
obrestovalo, saj so morali domačo tovarno v Kaliforniji v času epidemije za nekaj časa zapreti. Največji optimisti 
pričakujejo, da bo podjetje že v letošnjem letu poslovalo z dobičkom. 

 

 

Opozorilo:  Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 

6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup al i prodajo v dokumentu 

obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma 

investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne 

situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi 

trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih 

podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB 

Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo 

katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene 

obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V 

te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki 

v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi 

v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni 

dovoljeno. 


