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januar 
2014 Brazilĳa

Močna korekcĳa na brazilskem delniškem trgu je enega največjih proizvajalcev 
električne energĳe v Brazilĳi pocenila na ravni iz dna krize v letu 2009. 
Dodaten razlog za nakup je tudi zelo lepa dividendna donosnost delnice. 

PRODAJA ICICI Bank (IBN US) december 
2013 Indĳa

Delnico smo kupili na zelo ugodnih ravneh po korekcĳi v avgustu 2013. Ob 
močnem odboju tečaja smo naložbo prodali decembra lani in unovčili skoraj 
50-odstotni dobiček. 

Ali ste vedeli?

Januar 2014

Deset največjih naložb sklada (v %)

Najboljša globalna podjetja z dolgo zgodovino 
naraščajočih izplačil dividend

Izpostavljena nakup in prodaja

DELNIŠKI

Naložbe na dan 31. 12. 2013. 

Komentar upravitelja (Aleš Lokar)

                       

»Sklad KD Dividendni je aktivno upravljan sklad, ki vlaga večinoma 
(vsaj 85 odstotkov sredstev) v delnice podjetĳ z globalnimi znamkami 
in zgodovino izplačevanja nadpovprečnih dividend. Sklad je primeren 
za tiste vlagatelje, ki želĳo imeti v svojem portfelju najboljše in najbolj 
uveljavljene znamke, kot so švicarski prehranski velikan Nestlé ter 
ameriški znamki Coca-Cola in McDonald's, ki s svojimi lastniki delĳo 
tudi dobičke.«    

• Dividendni donos britanskega telekomunikacĳskega velikana 
Vodafone Group, ki je s svojimi družbami prisoten v Evropi, ZDA, 
Azĳi, Afriki in na Bližnjem vzhodu, je lani znašal okoli šest odstot-
kov, v tem letu pa naj bi se tudi zaradi prodaje deleža v ameriškem 
konkurentu Verizon Wireless povečal za osem odstotkov. Del 130 
milĳard dolarjev težke kupnine bodo namenili tudi širjenju posla v 
Evropi in na trgih v razvoju.
• Pomembni deleži sklada so tudi družbe Cinkarna Celje, Žito in 
Telekom Slovenĳe. Te so na seznamu 15 družb z državnim 
lastništvom, ki jih namerava vlada najprej odprodati. Ob večjem 
interesu predvsem tujih strateških kupcev menimo, da lahko 
izkoristimo enkratno priložnost ter vlagateljem omogočimo 
prevzemno premĳo in višji donos.

Pogled v prihodnost
Velika globalna podjetja z dolgo tradicĳo poslovanja so zadnjo 
svetovno gospodarsko krizo v povprečju bolje prekrmarila in iz nje 
prišla še močnejša. Izkazalo se je, da potrošniki v povprečju bolj 
zaupamo velikim, znanim in uveljavljenim blagovnim znamkam kot 
pa novim znamkam, ki se za svoj del trga šele borĳo. Menimo, da se 
bo prava kombinacĳa najboljših globalnih družb, ki nagrajujejo svoje 
lastnike z nadpovprečnimi dividendami, dolgoročno pokazala tudi z 
rastjo premoženja vlagateljev v skladu KD Dividendni.                         

 1 CINKARNA CELJE D.D. 4,82
 2 ŽITO D.D. 4,53
 3 H-SHARE INDEX ETF 4,50
 4 VODAFONE GROUP PLC 3,63
 5 LUKA KOPER D.D. 3,31
 6 AMBEV SA 3,04
 7 NESTLÉ SA 2,92
 8 METRO AG 2,90
 9 LUKOIL OAO 2,87
 10 TELEKOM SLOVENĲE D.D. 2,85

Opozorilo vlagateljem
KD Dividendni, delniški, 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 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. Davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani.


