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Komentar upravitelja  
David Zorman

“Sektor tehnologĳe doživlja v zadnjem obdobju ponovni razcvet. 
Tehnološki indeks Nasdaq je celo že višje, kot je bil pred krizo, in 
sicer je od dna porastel za več kot 100 odstotkov. V lanskem letu, 
obdobju krize, so se tehnološke delnice odrezale zelo dobro. Leto 
so namreč končale v zelenih številkah.„ 

Ali ste vedeli?
Eden glavnih motorjev ponovnega razcveta tehnologĳe je Apple. 
Njegove številke o prodaji tablic in tudi mobilnih telefonov so 
izredne, odlični rezultati pa se prenašajo po verigi navzdol. Drugi 
zelo pomemben faktor je nezadolženost. Apple, Microsoft, Google, 
Intel, Oracle imajo v svojih bilancah astronomsko visoko količino 
denarja. 

Pogled v prihodnje
Poleg Appla so tu še druga podjetja, ki znajo izkoristiti nove 
tehnologĳe pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Ravno 
tehnološka podjetja pa v krizi igrajo zelo pomembno vlogo, saj 
njihove rešitve izboljšujejo storitve, proizvode ali pa jih naredĳo 
cenejše. Večina podjetĳ iz tehnološkega sektorja tako ostaja 
optimističnih tudi za letošnje leto. Postavila so trdne temelje, trg, na 
katerem poslujejo, pa je željan njihovih izdelkov. 

Opozorilo vlagateljem
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Rastko, delniški, KD Bond, obvezniški, KD MM, sklad denarnega trga,
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Surovine in energĳa, delniški, KD Tehnologĳa, delniški, KD Nova energĳa, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indĳa - Kitajska, 
delniški, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, KD Finance, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, in KD Vzhodna Evropa, delniški, ter vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni (v nadaljevanju skupaj tudi skladi). Vlagatelj ima 
pravico zahtevati brezplačen izvod izvlečka prospekta sklada, prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila. Ti in drugi dokumenti ter podatki in informacĳe o skladih so vlagateljem med 
delovnim časom brezplačno na voljo na sedežu družbe in na vpisnih mestih, v elektronski obliki pa na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer so objavljena tudi vpisna mesta. 
Pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji 
donosi lahko višji ali nižji kot v preteklosti. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Tekoči podatki so dnevno objavljeni v časnikih Delo, Dnevnik, Finance in Večer. Iz izračuna 
so izvzeti vstopni stroški, ki bi sicer znižali prikazano donosnost. Najvišji vstopni stroški za KD Delniški dohodkovni, KD Galileo, KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Severna Amerika, KD Surovine in energĳa, KD Tehnologĳa, KD Nova 
energĳa, KD Vitalnost, KD Indĳa - Kitajska, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Finance, KD Latinska Amerika in KD Vzhodna Evropa znašajo 3 %, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo 
v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih stroškov. Tveganost posameznega sklada je opredeljena v prospektu z vključenimi pravili upravljanja in izvlečku prospekta.
Pri preračunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenĳe, kot je veljal na obračunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so 
bile preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenĳe, ki je veljal za ECU.

Izpostavljena nakup in prodaja
 VRSTA TRANSAKCĲE IME PODJETJA KDAJ SEKTOR ZAKAJ
 NAKUP Apple, Inc.  dec. 2011 informacĳska  Odlični poslovni rezultati in dobri obeti
  (AAPL)  tehnologĳa   za prodajo tabličnih naprav.
 PRODAJA Gilead Sciences, Inc.  feb. 2012 biotehnologĳa Več kot 30-odstotna rast delnic  
  (GILD)   v zadnjem obdobju.

KD TEHNOLOGIJA DELNIŠKI 

KD Tehnologĳa je leto 2011 končala z donosom 
5,3 odstotka. Tako kot v letu 2010 je tudi lansko 

leto premagala primerjalni indeks. 


