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Algoritem je pred dobrimi osmimi leti razvil David Kaplan, eden 
vodilnih strokovnjakov za valutno trgovanje na svetu. 

Verjetno se že vsak Slovenec zaveda, da bo 
moral za �nančno varnost v prihodnosti in 
dostojno pokojnino v jeseni svojega življenja 
poskrbeti sam. Na zahodu in tudi v Sloveniji 

pri varčevanju za pokojnino prednjačijo klasične obli-
ke naložb, kot so pokojninski in vzajemni skladi, ki pa 
še zdaleč niso najbolj donosna ali varna oblika varče-
vanja za prihodnost. S prihodom novih tehnologij in 
razmahom valutnega trgovanja, ki ni več rezervirano 
le za banke in večje institucionalne vlagatelje, si lahko 
posameznik zagotovi varno �nančno prihodnost z vla-
ganjem v alternativne oblike naložb, ki se vse bolj uve-
ljavljajo in prinašajo zavidljive rezultate.

Razvoj alternativnih naložb
Za alternativne oblike naložb je še do pred kratkim ve-
ljalo, da morate za vlaganje vanje imeti večjo začetno 
količino finančnih sredstev in da boste plačali visoke 
provizije, če boste želeli tako vlagati svoj denar. Poleg 
tega so rezultati in uspešnost takih naložb veljali za težko 
preverljive in primerljive z drugimi naložbenimi razredi, 
zato so jih šteli za bolj tvegane oblike naložb. Tako naj bi 
bile namenjene le dobro poučenim vlagateljem, ki želijo 
svoj denar aktivno upravljati, in naj ne bi bile primerne 
za običajnega vlagatelja, ki si želi le zagotoviti dodatna 
denarna sredstva za varnejšo finančno prihodnost.

Alternativna naložba, ki vzajemne 
sklade pusti daleč zadaj
Upravljan investicijski program Helium, ki v skladu 
z zakonodajo in regulativo za vse vlagatelje trguje s 
svetovnimi valutami, vlagatelju prinaša vse prednosti 
trgovanja na valutnih trgih brez vlagateljevega aktiv-
nega trgovanja in mu zagotavlja podobno naložbeno 
izkušnjo, kot mu jo vzajemni skladi. Te aktivno upra-
vljajo upravljavci, ki kupujejo in prodajajo delnice ali 
obveznice s sredstvi sklada v želji po maksimiranju do-
bička. Pri investicijskem programu Helium pa se trgu-
je na valutnem trgu, kjer gre, preprosto povedano, za 
zamenjavo ene valute z drugo, pri čemer se pri zame-
njavi lahko ustvari dobiček ali izguba, podobno kot pri 
kupovanju ali prodajanju delnic. Menjalni tečaji valut 

se ves čas spreminjajo, kar omogoča unovčevanje do-
bičkov. Investicijski program Helium je tudi stroškovno 
bolj učinkovit, kot so vzajemni skladi, saj trguje s po-
močjo računalniškega algoritma in umetne inteligence 
v realnem času in ne potrebuje aktivnega vmešavanja 
upravljavca.

Helium z uspešno osemletno 
zgodovino
Trgovalni algoritem je pred dobrimi osmimi leti razvil 
David Kaplan, eden vodilnih strokovnjakov za valutno 
trgovanje na svetu. David je tudi eden prvih zaposlenih 
za algoritmično trgovanje pri največji svetovni borzi za 
valutno trgovanje, kjer je začel delati že leta 2002. Nje-
gove dolgoletne izkušnje so mu omogočile, da je razvil 
algoritem, ki v zadnjih osmih letih ni ustvaril izgube, 
ampak donose med 12 in 53 odstotki na leto oziroma 
411 odstotkov v osmih letih.

Preverljiva zgodovina z zavidljivimi 
dobički
Pri primerjavi dobičkonosnosti vzajemnih skladov in 
investicijskega programa Helium se tehtnica uspešno-
sti nagne v prid tega. Izmed 189 vzajemnih skladov, ki 
jih najdemo na največji slovenski tečajnici skladov, jih 
je v zadnjih desetih letih le devet uspelo preseči 200 
odstotkov donosnosti.

Tudi ko so lani vrednosti delnic, zlata, srebra, nafte 
in investicijskih skladov upadale, je investicijski pro-
gram Helium ustvaril 17 odstotkov donosa. Trgovalni 
algoritem Heliuma, nad katerim bedijo izkušeni stro-
kovnjaki, uspešno deluje v času gospodarske rasti kot v 
času recesij in je namenjen vlagateljem, ki bi radi ople-
menitili svoj denar, pa sami nimajo dovolj izkušenj, da 
bi varno vlagali v alternativne naložbe.

Kot smo že omenili, se pri alternativnih naložbah 
velikokrat omenja, da njihovi rezultati in zgodovina 
niso preverljivi oziroma vsaj ne tako dobro preverljivi 
kot pri vzajemnih skladih oziroma drugih klasičnih na-
ložbah. Pri investicijskem programu Helium to ne drži, 
ker so vse številke in rezultate preverili in revidirali v 
ZDA v družbi Demetrius Berkover LLC in jih je mogoče 
preveriti na dobro znanih in uglednih spletnih straneh 
valutnega trgovanja, kot je myfxbook.com.

Investicijski 
program 
Helium je v 
zadnjih osmih 
letih ustvaril 
kar 411 
odstotkov, in 
to brez enega 
negativnega 
leta ter s 
povprečnim 
letnim 
donosom 
21,74 odstotka.
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Razkritje: Sponzor 
članka je podjetje 
Helium d.o.o., ki 
slovenskim vlaga-
teljem že četrto leto 
omogoča upravlja-
nje sredstev z algo-
ritmičnim trgova-
njem s svetovnimi 
valutami.

TRGOVALNI ALGORITEM, KI 
USTVARJA ZAVIDLJIVE DONOSE V 
VSEH TRŽNIH RAZMERAH

                       Na posvet z našim svetovalcem, se prijavite TUKAJ 
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