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Komentar upravitelja
mag. Luka Flere, CFA
“Delniški trgi vzhodnoevropskih držav, še posebej ruski, ki predstavlja 

glavno utež v portfelju sklada, letos beležijo zavidljivo rast. K temu 

je pripomoglo tako na splošno bolj pozitivno vzdušje na svetovnih 

delniških trgih kot tudi rast cen nafte. Slednje pozitivno vpliva na 

poslovanje in dobičkonosnost ruskih naftnih podjetij kot tudi na samo 

rast ruskega BDP.”   

Pogled v prihodnje
Delniški trgi vzhodne Evrope so trenutno privlačni zaradi nizkih 
vrednotenj, v prihodnje pa vidimo tri glavne investicijske teme ozi-
roma priložnosti. Visoke cene nafte pozitivno vplivajo na poslovanje 
ruskih naftnih podjetij in celotno rusko gospodarstvo. »Petrodolarji« 
pomagajo pri financiranju ruskega proračuna, denar pa se pre-
liva tudi v ostale sektorje ruskega gospodarstva. Turčija ima izmed 
vseh evropskih držav eno najboljših demografskih slik z visokim 
deležem mladih, ki so in bodo gonilo gospodarske rasti tudi v pri-
hodnje. Za srednje-evropske države konvergenca proti EU pome-
ni prevzemanje novih pravnih okvirov, znanj, tehnologij in pritok 
svežega kapitala, kar bo spodbujalo hitrejšo rast tudi v prihodnje.

Ali ste vedeli?
Rusija ima največje dokazane zaloge zemeljskega plina na svetu, ki 
znašajo skoraj četrtino svetovnih zalog zemeljskega plina, in malo manj 
kot 6 odstotkov dokazanih svetovnih zalog nafte. Sicer rusko gospo-
darstvo v zadnjih 20 letih od padca Sovjetske zveze, navkljub velikim 
krizam, raste. BDP na prebivalca je v tem obdobju zrasel za 20-krat, 
plače pa za 30-krat.

Izpostavljena nakup in prodaja

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 energa, delniški, KD Tehnologa, delniški, KD Nova energa, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Inda - 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 brezplacen izvod izvlecka prospekta sklada, prospekta z vkljucenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega porocila. 
Ti in drugi dokumenti ter podatki in informace o skladih so vlagateljem med delovnim casom brezplacno 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 varcevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Tekoci podatki so dnevno objavljeni v casnikih Delo, Dnevnik, Finance in Vecer. Iz izracuna 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 energa, KD Tehnologa, KD Nova energa, KD Vitalnost, KD Inda - 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 vplacil 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 
vkljucenimi pravili upravljanja in izvlecku prospekta. Pri preracunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tecaj Banke Slovene, kot je veljal na obracunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so
bile preracunane po srednjem tecaju Banke Slovene, ki je veljal za ECU.
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Donosnost vrednosti enote premoženja KD 
Vzhodna Evropa v triletnem obdobju (28. 2. 
2009 – 28. 2. 2012) znaša 117 odstotkov. 

Marec 2012

VRSTA TRANSAKCIJE IME PODJETJA KDAJ SEKTOR ZAKAJ
NAKUP Magnit (MGNT) jan. 2012 Izdelki osnovne porabe Magnit je največji ruski trgovec z verigo več kot 5.000 trgovin 

po celi Rusiji, beleži izjemne stopnje rasti in več deset novih 
trgovin vsak mesec; Rusija pa postaja eden najbolj zanimivih 
evropskih potrošniških trgov.

PRODAJA Evraz (EVR) avg. 2011 Materiali Pred razmahom krize lani poleti smo se odločili znižati utež 
cikličnih sektorjev in tako močno zmanjšali utež jeklarskega 
sektorja. Evraz je jeklar s tržno kapitalizacijo 6,59 milijard 
USD.


