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Delnice razburkan teden zaključile optimistično 
 

Pozornost vlagateljev je bila v preteklem tednu usmerjena v objave rezultatov podjetij, ki so bile v večini nad 
pričakovanji. Rast cen energentov in inflacije ne pojenja. 
 

v EUR 
Donosnost v zadnjem tednu*              

(28. 1. 2022 – 4. 2. 2022) 
Donosnost letos*                                               

(31. 12. 2021 – 4. 2. 2022) 

Svet - MSCI World -0,82% -5,74% 

ZDA - S&P 500 -1,11% -6,03% 

Evropa - DJ STOXX 600 -0,73% -5,20% 

Japonska -Topix +0,13% -4,33% 

Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets -0,18% -1,41% 
* vključujoč dividende, preračunano v EUR, vir: Bloomberg. 

 

Februar se je za svetovne delniške trge začel pozitivno, vendar smo v preteklem tednu videli precej volatilnosti. Tečaji 
evropskih delnic so teden začeli optimistično, v zadnjih dveh trgovalnih dneh pa je prišlo do preobrata in teden so končali 
v rdečem (DJ STOXX 600; -0,7 %). Vlagatelji na ameriškem trgu so se osredotočali na objave rezultatov poslovanja 
največjih podjetij in na objavo o trgu dela, ki je bil nad pričakovanji, zaradi česar so tečaji vseh treh glavnih ameriških 
indeksov delnic petek zaključili višje. Večina azijskih trgov je bila ob praznovanju kitajskega novega leta v znamenju tigra 
zaprtih. Vstop v leto tigra se je tudi z odprtjem olimpijskih iger začel optimistično, saj so tečaji delnic na hongkonški borzi 
petek zaključili 4,3 % višje. Za slabih 8 % je v preteklem tednu zrasel tudi indeks Nasdaq Golden Dragon China, ki meri 
gibanje vrednosti kitajskih delnic, ki kotirajo na ameriških borzah. Kitajske borze so bile zaprte ves teden. 
 
Ameriški borzni parket je bil pretekli teden v znamenju objav rezultatov podjetij. Ti so vključevali tudi nekatera velika imena, 
ki imajo največji vpliv na delniške indekse. V začetku tedna je odlične rezultate objavila Googlova matična družba Alphabet, 
ki je glede na preteklo leto svoje prihodke povečala za 41 % in skoraj podvojila dobiček. Rezultate nad pričakovanji je 
objavil tudi internetni prodajalec Amazon, ki je v preteklem letu povečal prodajo za 21 %, dobiček pa se je povečal za več 
kot polovico. Trg tehnoloških delnic pa je v četrtek pretresla slaba objava rezultatov družbe Meta Platforms, ki je poročala 
upad dnevnih uporabnikov na spletni platformi Facebook in napovedala nižjo rast prihodkov. Vrednost delnice družbe je 
v enem dnevu padla za 26% oziroma za 232 milijard ameriških dolarjev, kar je največji dnevni upad tržne kapitalizacije 
posamezne delniške družbe v zgodovini.  
 
Ameriški urad za delo je objavil, da se je v januarju odprlo 467 tisoč novih delovnih mest, kar je trikrat več od pričakovanj. 
Brezposelnost se je malenkost dvignila na 4,0 %, kot vzrok rasti delovne aktivnosti prebivalstva, ki je dosegla najvišji delež 
od začetka pandemije. Vračanje na delo in povečanje aktivnega iskanja zaposlitve je verjetno posledica zaključka 
nekaterih državnih prejemkov med pandemijo ter vse manjša skrb glede nevarnosti okužb. Rast zaposlovanja je vplivalo 
tudi na rast zahtevanih donosnosti ameriških obveznic. 10-letna ameriška državna obveznica je presegla 1,9 % donosnost, 
kar je najvišje po letu 2019. 
 
Cene energentov so nadaljevale svojo rast tudi prejšnji teden. Nafta brent je teden zaključila pri tečaju 93 dolarjev na sod, 
kar je največ po septembru 2014. Članice naftnega kartela OPEC+ so se odločile, da bo skupina nadaljevala s svojim 
prvotnim načrtom o postopnem sproščanju nafte in ne bo dodatno povečala proizvodnje, s čimer bi ostreje zajezila rastoče 
cene energentov. Rast cen energentov ima velik vpliv tudi na inflacijo v evroobmočju, ki je dosegla nov rekord v višini 
5,1 %. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je opozorila, da bi lahko v primeru nadaljevanja inflacije 
tudi ECB že letos dvignila obrestno mero. Po drugi strani pa je Angleška centralna banka v želji po zajezitvi inflacije dvignila 
svojo obrestno mero že drugič v zadnjih dveh mesecih.  
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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 ali 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, izde lane 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. 


