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»Z varčevanjem v skladu KD Novi trgi smo prisotni v najbolj obetavnih 

podjetjih trgov v razvoju. Zaradi potenciala, ki ga imajo Kitajska, Bra-

zilija, Rusija, Indija, Južna Koreja, Turčija in druga obetavna gospo-

darstva, menimo, da bodo vlagatelji na daljši rok poplačani z višjimi 

donosi.«

Pogled v prihodnje
Trgi v razvoju ostajajo zaradi ugodnih demografskih kazalcev, poceni 
delovne sile in obilice naravnih virov na eni strani ter hitrega gos-
podarskega razvoja in napredka teh gospodarstev na vseh področjih 
družbenega življenja zelo privlačen cilj vlagateljev. Verjamemo, da bo 
21. stoletje v znamenju razvoja novih trgov, ki bo bistveno vplival tudi 
na prihodnjo geostrateško ureditev sveta.              

Ali ste vedeli?
•Analitiki ocenjujejo, da bosta Kitajska in Indija do leta 2015 postali 
svetovni velesili v proizvodnji in storitvah, Brazilija in Rusija pa največji 
svetovni dobaviteljici surovin.
•Leta 2015 bodo države BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) 
skupaj ustvarile tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP) 
in s tem prehitele ZDA. Število ljudi srednjega razreda (letni prihodki 
nad 6.000 dolarjev) naj bi se do konca desetletja skoraj podvojilo in 
doseglo 1,6 milijarde. 

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, 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 sredstev iz košarice, če od prvega vplačila v košarico še ni minilo pet let. KD Bond in KD MM nimata izstopnih stroškov. 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.
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NAKUP Cia de Bebidas 
das Americas
(ABV US)

januar 2013 potrošnja (proizvodnja 
pijač)

Brazilski velikan na področju proizvodnje piva in brezalkoholnih 
pijač zaradi rasti zasebne potrošnje v Latinski Ameriki beleži zelo 
dobre prodajne rezultate.

PRODAJA Gerdau SA 
(GGB US)

januar 2013 materiali (proizvodnja 
jekla)

Družbi se zaradi rasti tečaja brazilskega reala zmanjšuje 
konkurenčnost na globalnem trgu. 

Struktura naložb po državah 
na dan 31. 1. 2013 

31,48% - Kitajska s Hong Kongom

17,73 % - Brazilija

12,14 % - Rusija

11,64 % - Indija

  8,79 % - Južna Koreja

  5,91 % - Slovenija

  3,02 % - Mehika

  2,90 % - Drugo

  2,52 % - Turčija

  2,40% - Malezija


