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»Glavnina sredstev podsklada je investiranih v Rusiji in Turčiji, saj ver-
jamemo v nadaljnjo rast in razvoj teh dveh gospodarstev in njunih 
kapitalskih trgov. Ruska gospodarska rast se je v prvem četrtletju letos 
na letni ravni okrepila za 4,9 odstotka. Tudi turško gospodarstvo, kat-
eremu so v zadnjem času pomagale nižje cene energentov, raste hitro, 
saj je v prvem četrtletju letos zabeležilo 3,2-odstotno rast. Gre za trg 
s 70 milijoni prebivalcev in mlado demografsko strukturo, ki podpira 
domače povpraševanje, hkrati pa Turčija uspešno uvaja gospodarske 
reforme, ki skrbijo za konkurenčnost gospodarstva. Rast vzhodnoev-
ropskih gospodarstev je tako spet močnejša od rasti v Zahodni Evropi, 
kjer se je BDP v prvem četrtletju letos celo skrčil.«   

Pogled v prihodnje
Vrednotenja na vzhodnoevropskih trgih ostajajo atraktivna. Pozitivno 
sliko kažejo tudi kazalniki, ki napovedujejo prihodnjo rast (npr. kazalniki 
PMI, ki merijo aktivnosti v predelovalnih panogah), ki so v teh gospo-
darstvih višji kot v Zahodni Evropi. Po povečani politični negotovosti, 
predvsem med volitvami v Rusiji, pričakujemo, da se bo le-ta umirila 
ter da se bo nova/stara politična garnitura začela resno ukvarjati z enim 
največjih gospodarskih izzivov za državo, to je odvisnost od cen en-
ergentov. Prihodki z naslova obdavčitve nafte in plina trenutno pred-
stavljajo kar okoli 25 odstotkov vseh prihodkov. Pričakujemo, da se bo 
rusko gospodarstvo v prihodnosti postopno odpiralo, kar bo vplivalo na 
boljše korporativno upravljanje in večjo transparentnost. To zavezo in 
pot potrjuje tudi vstop Rusije v Svetovno Trgovinsko Organizacijo po 
18 letih težkih pogajanj in napovedane privatizacije državnih podjetij.

Ali ste vedeli?
Ena izmed največjih naložb podsklada, ruska Sberbank: 
• ima več kot 70 milijonov strank;
• je tretja največja evropska banka glede na tržno kapitalizacijo;
• je letos prevzela Volksbank International, lastnico slovenske 
    Volksbank;
• je samo v prvem letošnjem četrtletju ustvarila za skoraj  2,3 
   milijarde evrov čistega dobička, pri čemer je donos na 
   kapital znašal 26 odstotkov.

Izpostavljena nakup in prodaja

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 Novatek (NVTK) maj 
2012

energija Po objavi predloga višje obdavčitve podjetij iz plinskega sektorja sta bila močno na udaru 
tako Gazprom kot Novatek. Ob dobrem osnovnem poslovanju podjetja ocenjujemo, da je bila 
negativna reakcija prevelika in da bo končna izpogajana obdavčitev za Novatek ugodnejša 
oziroma bo podjetje izpad nadomestilo z izvozom plina v tujino, kjer lahko dosežejo višje 
cene kot v Rusiji, a jim je bilo to do zdaj onemogočeno.

PRODAJA MOL (MOL) junij 
2012

energija Od vseh srednjeevropskih držav je Madžarska v najtežjem makroekonomskem položaju in bo ver-
jetno spet potrebovala pomoč MDS/EU, pri čemer je vladajoča politična opcija mednarodne odnose 
poslabšala s kontroverznimi ukrepi in zakoni (npr. zakon o centralni banki, ki omejuje njeno neodvis-
nost). Zaradi velike verjetnosti nadaljnjih zapletov pri pogajanjih z MDS in novih časovnih odlogov smo 
se odločili zmanjšati naložbo v MOL in dodatno obtežiti ruski energetski sektor.

Struktura portfelja po državi 
izdajatelja na 31. 7. 2012 (v %)

60,85 - Rusija

12,57 - Turčija

10,71 - Poljska

  7,65 - Slovenija

  2,09 - Češka

  1,84 - Romunija

  1,73 - Madžarska

  1,29 - Drugo

   1,28 - Avstrija
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