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Komentar upravitelja
Primož Cencelj
»KD MM nalaga premoženje v bančne depozite in instrumente de-

narnega trga za doseganje zmernega donosa, ob visoki likvidnosti in 

varnosti naložb. Rezultati upravljanja premoženja potrjujejo ohran-

janje realne vrednosti premoženja, torej donos, ki dosega oziroma 

presega inflacijo. Zaradi nizke tveganosti in visoke likvidnosti je 

KD MM namenjen predvsem vlagateljem, ki želijo imeti zelo varno 

naložbo in hkrati pričakujejo, da bodo njihova vložena sredstva pre-

prosto in hitro dostopna.«   

Pogled v prihodnje
Kaj se bo dogajalo z denarnim skladom, je v precejšnji meri odvisno 
od politike ECB (Evropska centralna banka) oziroma obrestnih mer. 
Pričakuje se, da bo prišlo do normalizacije razmer na finančnem trgu 
v roku od enega do štirih let. To pomeni, da bo ECB v tem obdobju 
začela zviševati ključno obrestno mero. Na kratek rok (do enega leta) 
se pričakuje, da bodo obrestne mere ostale na trenutnih nivojih.

Ali ste vedeli?
Če želite kupiti zakladno menico ene izmed večjih evropskih držav 
(Španija, Francija, Italija …), potrebujete 1 milijon evrov. Pri družbi 
za upravljanje KD Skladi ste deležni naložbe v špansko zakladno 
menico že z eno enoto premoženja denarnega sklada KD MM.

Izpostavljena nakupa

Viden je stabilen donos brez nihanj, kar je rezultat 
manj tveganih naložb, od bančnih depozitov 
številnih bank do različnih instrumentov denarnega 
trga (npr. zakladne menice).
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NAKUP Belgija nov. 2011 zakladna menica Donosnost, prilagojena za tveganje, je bila izjemno 
atraktivna, ker smo menili, da ne bo prišlo do razkroja evra.

NAKUP Španija nov. 2011 zakladna menica Dodatna razpršitev sredstev sklada iz slovenskih bančnih 
depozitov v tuje državne zakladne menice.

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 energa, delniški, KD Tehnologa, delniški, KD Nova energa, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Inda - 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 (v nadaljevanju skupaj tudi skladi). Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplacen izvod izvlecka prospekta sklada, prospekta z vkljucenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega porocila. 
Ti in drugi dokumenti ter podatki in informace o skladih so vlagateljem med delovnim casom brezplacno na voljo na sedežu družbe in na vpisnih mestih, v elektronski obliki pa na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer so objavljena tudi vpisna mesta.
Pretekli donosi niso zagotovilo za donose 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 varcevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Tekoci podatki so dnevno objavljeni v casnikih Delo, Dnevnik, Finance in Vecer. Iz izracuna so izvzeti vstopni stroški, ki bi sicer znižali prikazano donosnost. 
Najvišji vstopni stroški za KD Delniški dohodkovni, KD Galileo, KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Severna Amerika, KD Surovine in energa, KD Tehnologa, KD Nova energa, KD Vitalnost, KD Inda - Kitajska, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Finance, KD Latinska Amerika in 
KD Vzhodna Evropa znašajo 3 %, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplacil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih stroškov. Tveganost posameznega sklada je opredeljena v prospektu z 
vkljucenimi pravili upravljanja in izvlecku prospekta. Pri preracunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tecaj Banke Slovene, kot je veljal na obracunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so
bile preracunane po srednjem tecaju Banke Slovene, ki je veljal za ECU.

Varen pristan za vaše prihranke 


