
VRED. PAPIR KDAJ DRŽAVA ZAKAJ

NAKUP Španska zakladna menica 24/01/2014 april 2013 Španija Privlačen donos, ki je  prilagojen za tveganje.

PRODAJA Španska zakladna menica 24/01/2014 julij 2013 Španija Zaradi ugodnih razmer na finančnih trgih smo naložbo odprodali in realizirali
donos.

Komentar upravitelja (Primož Cencelj)
»KD MM nalaga premoženje v skrbno izbrane bančne depo-
zite in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je z aktivnim 
upravljanjem naložb ohranjati realno vrednost premoženja, to je 
donos, ki dosega oziroma presega inflacijo. Primeren je za vse 
tiste vlagatelje, ki iščejo alternativo bančnemu depozitu, hkrati 
pa želijo imeti prihranke v varnem pristanu in na dosegu roke.«                       

Pogled v prihodnost
Skladi denarnega trga so v svetu zelo razširjena oblika investiranja. 
Verjamemo, da se bo z normalizacijo stanja v slovenskem bančnem 
sektorju in posledično z upadom depozitnih obrestnih mer 
zanimanje za sklad KD MM povečalo. Ta je zaradi svoje aktivne 
politike investiranja v kombinacijo nizko tveganih naložb alternativa 
bančnemu depozitu. Prva prednost v primerjavi z vezanimi depoziti 
je likvidnost, saj lahko prihranke, ki so v skladu KD MM, kadar 
koli v celoti dvignete. Druga prednost v primerjavi z depozitom pri 
eni banki je v tem, da so sredstva v KD MM razpršena med več 
različnih skrbno izbranih naložb. Naložba v ta sklad je lahko tudi z 
vidika donosa učinkovita alternativa depozitom na odpoklic ter 3- in 
6-mesečnim vezanim depozitom.                            

Ali ste vedeli?
•   Revija Moje finance je skladu KD MM podelila priznanji za  
najbolje upravljani denarni (evro) sklad za triletno (2010−2012) 
in petletno obdobje (2008−2012). Sklad je imel v letu 2012 
2,2-odstotni donos, v letih 2010−2012 6,2-odstotni, v letih 
2008−2012 pa 13-odstotnega.
• KD Skladi imamo direkten dostop do trga državnih menic 
in komercialnih zapisov. Z nakupom točke sklada KD MM 
vlagatelj učinkovito razprši svojo naložbo v kombinacijo izbranih 
bančnih depozitov, zakladnih menic držav evrskega območja in 
komercialnih zapisov najboljših podjetij. 

Oktober 2013

Struktura portfelja po vrsti naložb (v %)

Vaši prihranki varni in hitro pri roki

Izpostavljena nakup in prodaja

Opozorilo vlagateljem
KD MM, sklad denarnega trga – EUR, je podsklad KD Krovnega sklada, ki ga upravlja KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) 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, kjer vlagatelj najde tudi druge podatke in informacije o skladu.

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. 
Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani. KD MM nima vstopnih in izstopnih stroškov. Rezultati do leta 2012 so bili doseženi 
pod pogoji, ki se več ne uporabljajo.
Do 100 % sredstev sklada je lahko naloženih v instrumente denarnega trga enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo.
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Naložbe na dan 30. 9. 2013

Inst. den. trga Depoziti

1 2 3 4 5 6 7
Potencialno nižji donosi Potencialno višji donosi

< NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE >

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom naložbe v sklad. Temelji na nihanju 
vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno 
zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, 
kategorizacija sklada se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija na lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja.
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