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»KD Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno 

politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega 

napredka, rešitev in inovacij. Tehnologija je v letošnjem letu ponovno 

eden najdonosnejših sektorjev in ostaja zelo perspektivna tudi v pri-

hodnjih letih.« 

Pogled v prihodnje
V zadnjem času so se izkazala nekatera evropska telekomunikacijska in 
informacijska podjetja. Pa tudi ostali globalni velikani (Apple, Samsung, 
IBM) delajo dobro, kar se pozna tudi na rasti sklada. Ob vstopu na borzo 
maja letos smo vključili v portfelj tudi delnice Facebooka, a bo za realno 
oceno treba počakati na kvartalne rezultate. Verjamemo, da gre podjetje 
v pravo smer in da bo na dolgi rok uspelo unovčiti svojo ogromno bazo 
uporabnikov. Tehnološki sektor ostaja zanimiv, a hkrati volatilen. Na 
kratek rok lahko pričakujemo kakšno korekcijo, vendar temelji ostajajo 
trdni, potencial rasti pa velik.

Ali ste vedeli?
… da je tehnologija ustvarila nov tip potrošnika, ki nakupuje z mobil-
nim telefonom v roki ali direktno prek telefona in tako lažje primerja 
cene, zniža ceno, je bolj poučen o izdelku itd. Tehnološka podjetja se 
spreminjajo v največje klasične trgovine – Ebay, Amazon, Facebook itd. 
Za vse pa je »kriv« pametni telefon.

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 Vivendi S.A. (VIV) maj, junij

2012
komu-
nikacije

Francosko podjetje deluje na področju glasbe, iger, televizije, pa vse do filma in 
telekomunikacij. Razlogi za nakup so nizko vrednotenje evropskih delnic in pozitivne 
spremembe v vodenju podjetja. Nakazuje se t. i. »odklepanje vrednosti« premoženja 
skozi različne prodaje njihovih poslovnih enot.

NAKUP SAP AG (SAP) maj, junij 
2012

tehnologija Nemško podjetje, vodilni svetovni proizvajalec poslovne programske opreme za podporo 
poslovnih procesov, je pokazalo odlične polletne rezultate in najboljši kvartal v svoji 
zgodovini. Tehnološke rešitve, ki jih razvijajo, zmanjšujejo stroške drugim podjetjem in 
očitno so se izkazali bolj konkurenčni kot ameriški Oracle ali indijski Infosys.

PRODAJA Hewlett-Packard 
Co (HPQ)

februar-maj 
2012

tehnologija Konkurenca (predvsem Apple) je bila do HP neizprosna, saj je cena delnice padla skoraj 
za četrtino. Prodaja te delnice se je izkazala za dobro odločitev, saj delnica še kar pada.

Struktura portfelja po sektorjih 
na 29. 6. 2012 

58,72 % - Informacijska tehnologija

19,45 % - Telekomunikacijske storitve

10,72 % - Zdravstvo

 6,37 % - Drugo

 4,75 % - Izdelki splošne uporabe 

 


