
Komentar upravitelja
Aleš Lokar
»KD Galileo je globalni sklad, ki se aktivno odziva na razmere na 

finančnih trgih. Redno in aktivno prilagajam delež med delnicami in 

naložbami s fiksnim donosom. Sklad priporočam vsem vlagateljem, 

ki verjamejo v napredek svetovnega gospodarstva, saj ponuja ak-

tivno alokacijo sredstev med različnimi vrstami tveganj in geograf-

sko usmerjenimi naložbami.«   

Pogled v prihodnje
Trenutno razmerje med delnicami in naložbami s fiksnim donosom je 70:30. 
V prihodnosti vidimo verjetnost za kratkoročno korekcijo, ki bo izvirala iz 
unovčevanja dobičkov. Posledično smo zaradi varnosti povečali naložbe 
s fiksnim donosom. V prihodnje bomo sklad upravljali tako, da bomo še 
naprej iskali globalne priložnosti, ki bodo ustvarjale dodano vrednost.

Ali ste vedeli?
Da smo pred petimi leti imeli približno 60 odstotkov slovenskih del-
nic, danes pa jih imamo samo še 14 odstotkov? Vse bolj stavimo na 
globalno usmerjene trende in uresničujemo dano obljubo, da bo KD 
Galileo resnično globalno usmerjen sklad.
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(2823:HK)

september 
2012

indeksni sklad Ob napovedi stimulativnih ukrepov svetovnih centralnih bank 
so zrastli praktično vsi svetovni delniški indeksi. Edino tečaji 
notranje Kitajske so zaostali, zato smo del dobičkov, realiziranih 
na drugih trgih, preusmerili v delnice notranje Kitajske. Tudi Ki-
tajska namreč napoveduje dodatne stimulativne ukrepe, ki bodo 
okrepili njeno gospodarsko rast (predvsem naložbe v infrastruk-
turo).

PRODAJA Petrol, d.d. 
(PETG)

začetek 
oktobra 
2012

trgovanje z naftnimi derivati, 
plinom in ostalimi energenti

Tečaj delnice je v zadnjih dveh mesecih v upanju na privatiza-
cijo zrasel za 30 odstotkov, zato smo del tega prirasta realizirali, 
saj Petrol še vedno predstavlja pomembno utež v portfelju KD 
Galilea.

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. 

KD Galileo – 20 let. 
Prvi slovenski vzajemni sklad. 

Struktura portfelja po državah 
na 28. 9. 2012 
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1 % - Inst. den. trga


