
Komentar upravitelja
Aleš Lokar
»Podsklad KD Rastko priporočam vlagateljem, ki jim premoženjsko 

stanje dopušča, da prevzamejo večje tveganje ob pričakovanih večjih 

donosih in so pripravljeni varčevati daljše obdobje (od pet do deset let 

in več). KD Rastko je prav tako namenjen vlagateljem, ki iščejo alterna-

tivo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje. Najmanj 

70 odstotkov njegovih sredstev bo naloženih v finančne instrumente, 

ki se nanašajo na izdajatelje iz držav Evropskega gospodarskega pros-

tora (EEA) in Švice, brez drugih geografskih ali sektorskih omejitev.« Pogled v prihodnje
Prihodnost v Evropi bo odvisna od tempa razpleta evropske gospodarske 
in finančne krize ter s tem povezanimi vprašanji okoli evra. Optimistično 
zremo v prihodnost in verjamemo v obstoj evra ter uspešno razrešitev 
evropske dolžniške krize. Posledično verjamemo tudi v močan odboj 
tečajev evropskih delnic, saj primerjave kažejo, da so evropske delnice 
z naskokom najcenejše v primerjavi z vsemi ostalimi globalnimi delniški 
tečaji. 

Ali ste vedeli?
Da smo v zadnjih 15 mesecih zmanjšali delež slovenskih naložb za 9 
odstotnih točk in povečali delež nemških naložb za 11 odstotnih točk. 
Menimo, da se bo Nemčija tudi v prihodnje uspešneje spopadala z 
evropsko krizo kot Slovenija.

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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Na podlagi tehnične in fundamentalne analize smo ocenili, da je trenutno 
pravi čas za nakup, ker verjamemo, da bo nemški indeks in posledično tudi 
ta sklad pridobival na vrednosti.

PRODAJA Magnit OJSC 
(MGNT:LI)

julij 2012 prehrana Rusko trgovsko podjetje Magnit se ukvarja z distribucijo prehrane in upravlja 
verigo diskontnih supermarketov po celi državi. Glavni argument za prodajo 
te delnice je bil realizacija 20-odstotnega dobička.

Struktura portfelja po državah 
na 31. 8. 2012 

33 % - Slovenija

17 % - Nemčija

10 % - Rusija

 40 % - Drugo


