
Komentar upravitelja
Aleš Lokar
»KD Delniški dohodkovni je aktivno upravljan sklad. Vsaj 70 odstot-

kov njegovih sredstev je naloženih v delnice in delniške investicijske 

sklade. Za naložbe ni geografskih in sektorskih omejitev (globalni 

sklad). Naložbeni cilj sklada je dolgoročna gospodarska rast, ki iz-

vira iz naložb v delnice z višjim dividendnim donosom. Temu primer-

no iščemo podjetja, ki imajo vodilne tržne deleže in izplačujejo 

nadpovprečne dividende.«  

Pogled v prihodnje
Napovedi za prihodnost svetovno znanih podjetij, ki spadajo med 
najbolj prepoznavne blagovne znamke, ostajajo pozitivne. Vse več 
teh podjetij izvaža na trge v razvoju in tako še dodatno povečuje 
svoje dobičke. Glede na to, da močne blagovne znamke izkazu-
jejo stabilne in hitrejše rasti prihodkov, verjamemo v pozitivno 
poslovanje teh podjetij tudi v prihodnje in s tem povečevanje 
vrednosti enote premoženja sklada KD Delniški dohodkovni.

Ali ste vedeli?
Da je ameriški proizvajalec pijač Coca-Cola v letošnjem tretjem 
četrtletju ustvaril 2,31 milijarde dolarjev čistega dobička? Najbolj se 
je krepila prodaja na razvijajočih se trgih. V Indiji se je prodaja pijač 
znamke Coca-Cola okrepila kar za 34 odstotkov.
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NAKUP ENI S.P.A. 
(ENI:IM)

november 
2012

energija Največje italijansko naftno podjetje, ki je zaradi vlaganj v pre-
teklih letih spravilo k življenju nova naftno-plinska polja v Južni 
Ameriki, Aziji in Afriki, zdaj pobira sadove. Napovedi neto de-
narnih tokov za obdobje do leta 2017 so popravljene močno 
navzgor, s tem je napovedana tudi nadpovprečna rast dividende, 
ki je že s sedanjimi dobrimi 6 % nadpovprečna in s tem mikavna.

PRODAJA BNP Paribas SA 
(BNP:FP)

november 
2012

finance Delnica francoske banke je v zadnjih nekaj mesecih lepo zrasla 
s slabih 30 na dobrih 40 evrov in s tem smo realizirali dobiček.

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. 

Struktura portfelja po vrednostnih  
papirjih  na 30. 10. 2012 

85 % - Delnice

  7 % - Skladi

  6 % - Depoziti

  2 % - Denar
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