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Komentar upravitelja
Andrej Caharija

»Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v Indiji 

in na Kitajskem sta glavna razloga za dolgoročno perspektivnost 

te regije. Ne smemo pa pozabiti na to, da je rast indijskega in 

kitajskega gospodarstva v zadnjem desetletju bistveno presegla rast 

največjih svetovnih ekonomij. Priporočam ga tistim vlagateljem, ki 

so pripravljeni prevzeti visoko tveganje ob pričakovanih relativno 

visokih donosih.«   

Pogled v prihodnje
V Indiji in na Kitajskem vsekakor vidimo večjo perspektivo za gospo-
darsko rast kot na razvitih trgih. To se bo v povprečju pozitivno poznalo 
tudi na tamkajšnjih kapitalskih trgih ob upoštevanju dolgoročnega 
horizonta varčevanja. Lahko rečemo, da smo v Indiji in na Kitajskem 
na začetku dolgoročnega cikla, ki lahko vlagateljem prinese tudi 
nadpovprečne donose, kot se je to zgodilo v ZDA v letih od 1980 do 2000.

Ali ste vedeli? 
• da je na svetu trenutno 7 milijard ljudi, od tega imata Indija in     
    Kitajska več kot tretjino celotne svetovne populacije?
• da se bo srednji sloj prebivalstva v Indiji in na Kitajskem v 
    naslednjih desetih letih podvojil?

Izpostavljena nakup in prodaja

Donosnost sklada KD Indija – Kitajska v triletnem 
obdobju (1. 5. 2009 – 1. 5. 2012) znaša več kot 
30 odstotkov. 
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VREDNOSTNI PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ

NAKUP Larsen & Toubro Ltd (LTOD:LI) marec 2012 Industrija 
(inženiring &
gradbeništvo)

Podjetje, ki proizvaja opremo za inženiring (buldožerji, 
cestni valjarji, mlekarski stroji…), je preseglo pričakovane 
rezultate in povečalo število svojih naročnikov. Poleg tega 
so surovine postale cenejše v zadnjem obdobju, kar je bila 
dodatna spodbuda za nakup te delnice.

PRODAJA China Mobile Ltd (941:HK) marec 2012 Komunikacije 
(telekomunikacije)

Ocenili smo, da je podjetje, ki se ukvarja z mobilnimi
telekomunikacijami ter z njimi povezanimi storitvami, 
primerno za prodajo. Posledično smo realizirali dobičke 
zaradi pozitivne razlike med nakupno in prodajno ceno

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.


