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»Varčevanje v KD Novih trgih priporočam vlagateljem, ki želijo vložiti 

prihranke v najobetavnejše delnice na trgih v razvoju (npr. Kitajska, 

Indija, Brazilija, Rusija, Indonezija …). Predvidevam namreč, da 

bo dolgoročno (vsaj na 10 do 15 let) višje tveganje poplačano z 

nadpovprečnimi donosi. Na teh trgih se skriva ogromno potenciala, 

predvsem zaradi hitrega razvoja gospodarstva držav v razvoju.«

Pogled v prihodnje
Trgi v razvoju bodo vse bolj prevzemali vlogo razvitih trgov (npr. v sektor-
jih tekstilne in avtomobilske industrije, surovin), in sicer zaradi poceni 
delovne sile, številnih naravnih virov in izkoriščanja sodobnih tehnologij. 
Naraščajoča prisotnost tujih podjetij pomeni tudi izboljševanje kako-
vosti proizvodov in storitev ter rast produktivnosti, kar se bo dolgoročno 
pozitivno odražalo tudi na tamkajšnjih kapitalskih trgih.

Ali ste vedeli?
… da trenutno največjo naložbo v skladu predstavljajo delnice 
južnokorejskega podjetja Samsung, ki je v letošnjem četrtletju prodal 
največ mobilnikov na svetu (skoraj 100 milijonov) in podvojil dobiček 
glede na enako obdobje lani?

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, 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 sklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja 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. 
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VRED. PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ
NAKUP China Construction 

Bank (939 HK)
maj 
2012

bančništvo Gre za eno največjih kitajskih bank, po popravku tečajev, ki je sledil zlomu banke 
Lehman Brothers, se je njena delnica stabilizirala, dividenda donosnosti pa se je 
povzpela prek pet odstotkov. Menimo, da bodo kitajske oblasti, kljub gospodar-
skemu ohlajanju, že v drugi polovici sprejele ukrepe za stimulacijo gospodarske rasti 
in rasti posojilne aktivnosti ter posledično pričakujemo okrevanje tečaja na srednji 
in daljši rok.

PRODAJA Telekom Slovenije 
(TLSG SV) 

maj 
2012

telekomunikacije Čeprav menimo, da je Telekom Slovenije na dobri poti razdolževanja in izboljševanja 
poslovne učinkovitosti, smo se po rasti tečaja v prvih petih mesecih odločili, da 
unovčimo ustvarjene dobičke.

Struktura portfelja po državi 
izdajatelja na 31. 5. 2012 

30 % - Kitajska s Hong Kongom

14 % - Brazilija

14 % - Rusija

11 % - Indija

 9 % - Drugo

 9 % - Južna Koreja

 6 % - Slovenija

 3 % - Turčija

 2 % - Mehika

 2 % - Romunija


