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»Naložbena politika sklada je usmerjena regijsko v dve azijski ve-

lesili. Ob tem želimo skozi višjo gospodarsko rast v Indiji in na Ki-

tajskem ter investiranje v obetavna podjetja na daljši rok dosegati 

višje donose.«       

Pogled v prihodnje
Dvig življenjskega standarda in potrošnje 1,4 milijarde Kitajcev ter 1,2 
milijarde Indijcev, ki skupaj predstavljajo 36 odstotkov svetovne popu-
lacije, se bo na daljši rok pozitivno odrazil tudi na njihovih kapitalskih 
trgih. Z varčevanjem v skladu KD Indija – Kitajska smo lahko na daljši 
rok del te uspešne zgodbe. 

Ali ste vedeli? 
• Kitajska je največji svetovni internetni trg. Število uporabnikov       
spleta naj bi do konca leta 2013 doseglo 720 milijonov (junija 2012 jih 
je bilo 538 milijonov) oziroma okoli 53 odstotkov celotne populacije.
• Ocenjuje se, da bo indijska delovno aktivna populacija (med 15. in 64. 
letom) s 64 odstotkov leta 2009 do leta 2020 zrasla na 67 odstotkov. 
Te »demografske dividende« bodo h gospodarski rasti po oceni Med-
narodnega denarnega sklada (IMF) dodale dve odstotni točki letno. Mlada 
populacija odločno prispeva tudi k rasti zasebne potrošnje, ki se je v zad-
njih petih letih podvojila. Ta je s 549 milijard dolarjev narasla na 1.060 
milijard dolarjev, kar pa je po mnenju mnogih analitikov šele začetek.       
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VREDNOSTNI PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ

NAKUP Angang Steel Co Ltd (347:HK) december 
2012

Industrija 
(jeklarna)

Druga največja jeklarna na Kitajskem. Ocenili smo, da 
je zaradi začetka pozitivnega cikla v poslovanju družbe 
primeren trenutek za vstop v naložbo. 

PRODAJA Tata Motors Ltd. (TTM:US) december 
2012

Ciklične potrošne 
dobrine 
(proizvodnja vozil)

Indijski avtomobilski velikan doma in v tujini proizvaja 
osebna, tovorna in vojaška vozila ter avtobuse. Zaradi 
močnejšega pozitivnega trenda gibanja tečaja delnice smo 
se odločili za prodajo in unovčevanje dobičkov. 

Opozorilo vlagateljem
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški - EUR, KD MM, sklad denarnega trga - EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, 
KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Dividendni, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili 
upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada 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 posameznega 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. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Vstopni stroški in davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani. Najvišji vstopni stroški 
za sklade KD Galileo, KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Surovine in energija, KD Tehnologija, KD Vitalnost, KD Indija – Kitajska, KD Latinska Amerika, KD Vzhodna Evropa in KD Dividendni znašajo 3 %, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo 
v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih stroškov. Najvišji izstopni stroški znašajo 2,5 % in se zaračunajo le pri izplačilu oziroma prenosu sredstev ali dela sredstev iz košarice v drug podsklad ali podsklade, ne pa zgolj med košaricami, pri čemer 
od prvega vplačila v košarico še ni minilo 5 let. Tečajnica je objavljena v časnikih Delo, Dnevnik, Finance in Večer. Rezultati do leta 2012 so bili doseženi pod pogoji, ki se več ne uporabljajo. Pri preračunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, 
ki je veljal na obračunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so bile preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal za ECU.

Deset največjih naložb 
sklada na 31. 12. 2012 

BAIDU INC 9,15

CHINA CONSTRUCTION BANK 8,01

RELIANCE INDUSTRIES LTD 5,61

ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX  ETF 5,03

LUKA KOPER D.D. 4,88

ICICI BANK LTD 4,77

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,60

PIN AN INSURANCE GROUP COMPANY 4,52

ANGANG STEEL COMPANY LTD 4,50

LENOVO GROUP LTD 4,34


