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Komentar upravitelja
Andraž Grahek
»Razlogi za vlaganje v podsklad KD Balkan so danes veliko močnejši 

kot so bili kadarkoli, in sicer temeljijo na tem, da je kapitalski trg 

močno zaostajal glede na druge trge. Vrednotenja glede na poten-

cialne dobičke so najnižja po dolgih letih, hkrati se pa trgi v regiji 

ne gibljejo enako kot drugi trgi. To za vlagatelja pomeni dodano 

vrednost zaradi razpršitve premoženja. Poleg tega morajo vlagatelji 

upoštevati, da je KD Balkan primeren za tiste, ki imajo dolgoročen 

časovni horizont vlaganja.«  

Pogled v prihodnje
V prihodnosti vidimo izjemen potencial za robne trge Balkana zaradi 
pozitivnih premikov glede integracije balkanskih držav z EU. Po-
leg tega delnice kotirajo na zgodovinsko nizkih vrednotenjih. Danes 
so ta vrednotenja v povprečju 7.5, pred zlomom leta 2008 pa so 
bila v povprečju kar 30-kratnik prilagojenega dobička. Potrpežljivi 
vlagatelji bodo prej ali slej poplačani z nadpovprečnimi donosi.

Ali ste vedeli?
… da naj bi Hrvaška postala 28. država članica EU predvidoma 
naslednje leto in da je Srbija pridobila status kandidatke za članstvo 
v EU?

Izpostavljena nakupa

Iz triletnega grafa je razvidno, da sklad KD Balkan 
ni bil deležen pozitivnega trenda, vendar verjamemo, 
da so to časi in pogoji za pozitivno presenečenje.
 

Maj 2012

VRSTA TRANSAKCIJE VREDNOSTNI PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ

NAKUP Petrom, Bukarešta 
(SNP RO) marec 2012 energija

V začetku leta so objavili namero o sodelovanju z največjo svetovno 
naftno družbo Exxon, s katero naj bi pričeli razvijati novo nahajališče 
nafte in zemeljskega plina v Črnem morju. Nahajališče, ki so ga 
poimenovali “Neptun block”, se razteza na 9.900 kvadratnih kilom-
etrih, končane vrtine pa naj bi segale celo 3.000 metrov pod morsko 
gladino. Nova najdba skupaj s privlačnim vrednotenjem sta glavna 
razloga za povečanje izpostavljenosti do te romunske naftne družbe. 

PRODAJA AD IMLEK (IMLK SG) april 2012 proizvodnja 
(prehrana)

Nizozemska družba Friesland Campina je v zaključni fazi na-
kupa večinskega deleža mlekarske družbe in je tudi že pridobila 
dovoljenje lokalnega urada za varstvo konkurence. Pričakujemo 
nakup večinskega deleža v bližnji prihodnosti. Ker bodo formal-
nosti zaključka transakcije še nekaj časa potekale, smo se odločili 
unovčiti del ustvarjenih dobičkov, ker je na trgu obilje boljših 
naložbenih priložnosti.

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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