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Putin pretresel tudi delniške trge 
 

V četrtkovo jutro smo se zbudili s katastrofalno novico. Nočna mora o ruski invaziji nad Ukrajino je postala 
realnost. Na borznih trgih je zavladala panika, umik vlagateljev je zanihal večino borznih indeksov navzdol in 
porinil cene energentov do novih višav. Po prvotnem šoku pa je sledil odpor; sankcije številnih držav in močno 
obsojanje so nekoliko pomirile vlagatelje in borznemu padcu je sledil odboj. 
 

  Donosnost v zadnjem tednu* Donosnost letos* 

v EUR (18. 2. 2022 – 25. 2. 2022) (31. 12. 2021 – 25. 2. 2022) 

Svet - MSCI World +0,66% -6,38% 

ZDA - S&P 500 +1,57% -6,61% 

Evropa - DJ STOXX 600 -1,52% -6,84% 

Japonska -Topix -2,35% -5,64% 

Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets -4,16% -3,53% 

* vključujoč dividende, preračunano v EUR, vir: Bloomberg   
 
Začetek tedna se v ZDA ni začel najbolje, visoka inflacija je namreč okrepila strah vlagateljev po bolj agresivnem pristopu 
s strani ameriške centralne banke (Fed). Ko se je večina sveta ukvarjala z inflacijskimi pritiski in koronavirusom, pa je na 
vzhodu završalo. V četrtek je ruski predsednik Vladimir Putin izdal ukaz, s katerim je pričel rusko ofenzivo na ukrajinskih 
tleh. Svet se je zavil v črno in do panike je prišlo tudi na borznem parketu, saj so se vlagatelji pospešeno umikali iz 
delniških naložb v bolj varne obvezniške naložbe. V ZDA so še posebej izgubljale delnice družb, katerih prihodki so 
povezani z ruskim trgom, in delnice družb iz sektorja visoke tehnologije. Kljub vsemu pa trgi niso padli v objem medveda, 
saj je konec tedna prinesel nekoliko boljše novice. Ameriška vlada se je na ruski napad nemudoma odzvala in ga ostro 
obsodila ter sprejela ukrepe za pomoč Ukrajini, ki pa niso bili tako obsežni, kot je kazalo na prvo žogo. Sicer pa 
makroekonomski podatki iz ZDA kažejo, da je osebna potrošnja v januarju na krilih bolj ugodnih razmer na področju 
okužb s koronavirusom znova beležila rast nad pričakovanji, medtem ko se je znižalo število vlog za nadomestilo ob 
morebitni brezposelnosti. Dobri podatki s trgov in nekoliko milejše sankcije zoper Rusijo so v petek pomirile vlagatelje in 
ameriške borzne indekse ponesle navzgor. 
 
Največ škode je so v preteklem tednu utrpele ruske delniške naložbe, saj je največji ruski borzni indeks RTS sredi četrtka 
izgubil več kot polovico svoje vrednosti. Še posebej visoke padce cen so zabeležile delnice ruskih bank, ki so zaradi 
divjega padca ruskega rublja izgubile največ. Za Rusijo pa je velik udarec občutila tudi stara celina. Evropa je mnogo bolj 
izpostavljena rusko-ukrajinski krizi, saj Evropa iz Rusije uvaža velike količine zemeljskega plina in nafte, težave pri dobavi 
pa bi lahko še povišale cene energentov, ki so že zdaj rak rana Evrope. Večina evropskih držav je tako kot ZDA sprejela 
milejše ukrepe, kot je bilo sprva predvideno, in evropski indeksi so se po prvem šokantnem padcu nekoliko pobrali, tako 
da so teden končali malce pod začetnimi nivoji. Vojna je vplivala tudi na trgovalno vzdušje v Aziji, ki pa je bilo deležno 
bistveno nižje volatilnosti. Kitajski indeks Shanghai Composite je tako v preteklem tednu zabeležil padec v višini 1,1 %. 
 
Dogajanje na trgu surovin je bilo v zadnjih dneh zelo pestro. Kljub temu da Rusija ne namerava prekiniti dobave 
zemeljskega plina, so cene poletele v nebo, saj je Nemčija je ustavila projekt Severni tok 2. Divjale pa niso samo cene 
zemeljskega plina; cena za 169-litrski sod severnomorske nafte brent je namreč prvič po letu 2014 poskočila nad 100 
dolarjev na sod. Tudi cene aluminija so dosegle rekordne vrednosti, saj je Rusija ena ključnih proizvajalk. Dražili pa se 
niso samo energenti, temveč tudi nekatere druge surovine. Ukrajina je namreč velika izvoznica v kmetijstvu in zaradi 
izpada dobav se je dvignila tudi cena pšenice in cena oljnic.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 naložbenim i 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. 


