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»KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, investira v široko paleto drugih 

izbranih investicijskih skladov (ciljnih skladov) in tako zagotavlja op-

timalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren predvsem 

za vlagatelje, ki se s skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime. 

KD Prvi izbor je v povprečju bolj razpršen od ostalih skladov znotraj KD 

Krovnega sklada, kar omogoča vlagatelju še večjo varnost in še boljšo 

razpršitev naložb.«   Pogled v prihodnje
Trenutno je prisotnih veliko negativnih novic na vseh področjih. Vedno 
pa se najde tudi nekaj dobrih. V zadnjem času prihaja namreč vse več 
pozitivnih gospodarskih kazalcev iz največjega gospodarstva na svetu 
– ZDA. Pomembna novica prihaja tudi s Kitajske: njena odločitev o 
zmanjšanju obsega sredstev v bančnih rezervah, v upanju, da bo to 
spodbudilo rast njihovega gospodarstva. Glede na to, da je KD Prvi 
izbor globalni sklad, bomo še naprej redno spremljali gospodarske 
situacije povsod po svetu in temu ustrezno iskali nakupne priložnosti.

Ali ste vedeli?
… da ima sklad KD Prvi izbor del sredstev investiranih tudi v 
ameriškem skladu VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND, ki ima v 
upravljanju 45-krat več premoženja kot vsi slovenski vzajemni skladi 
skupaj? Konec aprila je to namreč znašalo približno 86 milijard evrov.

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 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. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja, izvleček prospekta oziroma po njegovi objavi dokument s ključnimi podatki za vlagatelje ter 
zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si 
Pretekla donosnost naložbe v podsklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Iz izračuna so izvzeti vstopni stroški, ki bi sicer znižali prikazano donosnost. Najvišji vstopni stroški za KD Prvi izbor znašajo 2 % in se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z 
lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si.
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VRED. PAPIR KDAJ OPIS ZAKAJ
NAKUP Lyxor ETF Turkey 

Euro (TUR:FP)
maj 
2012

Indeksni investicijski sklad, ki je v večji meri geograf-
sko usmerjen na Turčijo, ki v zadnjem času doživlja 
pravi gospodarski razcvet. Glavna naloga tega sklada 
je posnemanje Indeksa DJ Turkey Titans 20

Na podlagi tehnične analize smo 
ocenili, da je trenutno pravi čas za 
prodajo in posledično unovčevanje 
dobičkov.

PRODAJA Lyxor ETF Brazil 
Ibovespa (RIO:FP)

maj 
2012

Sklad, ki sledi glavnemu brazilskemu indeksu 
Ibovespa. Vedno ima najmanj 75 odstotkov sredstev 
naloženih v delnice, ki sestavljajo ta indeks.

Trenutni večji popravki vrednosti 
surovin in pozitivna dolgoročna gospo-
darska pričakovanja za Brazilijo sta bila 
glavna razloga za nakup tega sklada.

Struktura portfelja po državi 
izdajatelja na 30. 4. 2012 (v %)

32,44 - Evropa brez VB

24,90 - Azija in Pacifik brez Japonske

24,04 - Severna Amerika

 5,29 - Japonska

 4,95 - Globalno

 3,73 - Velika Britanija

 2,58 - Drugo

 2,07 - Rusija


