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December so zaznamovali predvsem dogodki v ZDA okoli 
pogajanj o podaljšanju davčnih olajšav. Začasni kompromis 
so politiki sklenili ravno ob koncu leta ter se na ta način 
izognili fiskalnemu prepadu in grozečim gospodarskim 
posledicam.

Globalni delniški trgi so v preteklem mesecu pridobili 0,6 % 
vrednosti. Zaradi visoke politične negotovosti in pogajanj, ki 
so trajala do skrajnega roka, je ameriški delniški trg 
decembra izgubil 0,7 %, medtem ko so ostali razviti trgi, 
predvsem Zahodna Evropa in Japonska, močno porasli. 
Močno rast so zabeležile tudi države območja BRIC, kjer so 
indeksi pridobili med 3 in 5,5 %, negativno pa je izstopala 
Indija s padcem vrednosti. Po daljšem času so izrazito 
močno rast zabeležili tudi balkanski trgi, saj se je indeks 
okrepil kar za 4,8 %.

V ZDA je bilo dogajanje na trgu pogojeno predvsem s 
političnimi odločitvami, sicer pa makroekonomsko okolje 
ostaja relativno pozitivno. Rast industrijske proizvodnje se 
je novembra okrepila. To lahko pripišemo tako okrevanju po 
orkanu Sandy kot tudi okrevanju nepremičninskega trga in 
rasti prodaje avtomobilov. Predvsem nepremičninski trg 
kaže zelo spodbuden trend, saj so novembra zrasle tako 
cene nepremičnin kot tudi promet z njimi, sektor pa naj bi 
prvič po letu 2005 pozitivno prispeval k gospodarski rasti. 
Ameriška centralna banka je sredi meseca prilagodila 
program odkupovanja državnih vrednostnih papirjev z 
dodatnimi 45 milijardami dolarjev na mesec ter nekoliko 
nepričakovano vezala višino referenčne obrestne mere na 
stopnjo brezposelnosti in inflacije. S slednjim želijo še 
jasneje nakazati, da ne bodo dvigovali obrestnih mer, vsaj 
dokler brezposelnost ne pade pod 6,5 % in inflacija ne 
preseže 2,5 %.

V Evropi se je sredi meseca v ospredju spet znašla Grčija, 
ki je uspešno izvedla odkup državnih dolžniških vrednostih 
papirjev od zasebnih investitorjev. Lastnikom so ponudili 
povprečno 33 centov za evro in na ta način zmanjšali 
zadolženost države za približno 20 milijard evrov.  To je bil 
zadnji pogoj trojke za črpanje nove tranše posojila. Pestro 
pa je bilo tudi dogajanje v Italiji, kjer je odstopil premier 
Monti, kar tržni udeleženci niso sprejeli z navdušenjem, ker 
se pod vprašaj postavlja zavezanost sprejetim reformnim 
ukrepom. Italijo spomladi čakajo parlamentarne volitve, na 
katerih pa bo s svojo listo nastopil tudi dosedanji premier. 

Na visoko rast japonskega indeksa je vplival rezultat 
volitev, kjer je po treh letih znova zmagala liberalna stranka 
predsednika Abeja. Slednji je napovedal še bolj ohlapno 
monetarno politiko, s čimer naj bi končali obdobje deflacije. 
Kot cilj so napovedali nominalno gospodarsko rast v višini 
treh odstotkov in dvoodstotno inflacijo. 
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Od večjih trgov v razvoju je decembra padel le indijski 
indeks. Visoka inflacija, ki se sicer počasi umirja, ostaja 
najvišja med gospodarstvi območja BRIC, kar onemogoča 
nižanje obrestnih mer centralne banke. Ministrstvo za 
finance pa je v medletni reviziji popravilo napoved 
gospodarske rasti na 5,7 do 5,9 % iz prejšnje napovedi, ki 
je znašala 7,85 %. Na Kitajskem so tekom meseca omilili 
omejitve na naložbe tujih kvalificiranih investitorjev, kar je 
prispevalo k rasti naložb na notranjem kitajskem trgu.

Rast na globalnih trgih se je decembra odrazila tudi na 
balkanskih trgih. Izpostavimo lahko predvsem odločitev 
slovenskega ustavnega sodišča, ki ni dopustilo 
referendumov o slabi banki in državnem holdingu, s čimer 
se je nekoliko zmanjšalo politično tveganje, posledično pa 
je delniški indeks zrasel za 7,8 %.

Pregled po trgih (v evrih)

Regija Indeks december 3 meseci eno leto

Globalno MSCI World 0,63% -0,03% 11,40%
Zahodna 
Evropa

MSCI Europe
1,35% 4,04% 13,37%

ZDA MSCI US -0,72% -3,21% 10,88%
Razvijajoči se 
trgi

MSCI BRIC
3,30% 3,61% 9,01%

Balkan
Stoxx Balkan 
ex TR & GR 4,80% 4,56% -0,31%

Slovenija SBITOP 7,82% 7,49% 7,79%
Obvezniški trgi 
- Evropa

Iboxx Europe
0,80% 2,82% 11,19%

EUR/USD*   1,59% 2,59% 1,79%
*pozitivna vrednost pomeni rast evra.

Na obvezniških trgih je bil december v znamenju 
zmanjšanega obsega trgovanja. Kljub temu pa je 
negotovost okoli političnega dogovora v ZDA dobro vplivala 
na povpraševanje obveznic držav varnega zavetja. 
Odločitev ustavnega sodišča o prepovedi referendumov v 
Sloveniji je zelo spodbudno vplivala na gibanje cen 
slovenskih obveznic, med katerimi je 9-letna v decembru 
pridobila dobra dva odstotka.
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Mesečno poročilo: december 2012

KD GALILEO

fleksibilna struktura naložb

fleksibilna struktura naložbTip podsklada

31. 12. 2012 98.194,41

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

globalno

Osebna izkaznica

1. 1. 1992

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

KD Galileo je prvi slovenski investicijski sklad in je 1. januarja 2012 

praznoval že 20. rojstni dan. V skladu z naložbeno politiko fleksibilne 

strukture naložb se struktura naložb KD Galilea prilagaja razmeram na 

trgih. V obdobjih pozitivnih gibanj na delniških trgih so sredstva 

podsklada naložena pretežno v delnice, v obdobjih manj ugodnih razmer 

na delniških trgih pa se, zato da se ohrani vrednost premoženja 

vzajemnega sklada, portfelj prerazporedi v druge oblike naložb, kot so 

dolžniški vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga. KD Galileo se 

je 5. decembra 2010 preoblikoval iz evropskega v globalni sklad, kar 

pomeni, da za naložbe ne veljajo sektorske ali geografske omejitve. 

Globalna usmeritev bo, skupaj z uvedbo varovanja premoženja 

podsklada z izvedenimi finančnimi instrumenti, omogočila, da bo 

podsklad še učinkoviteje iskal potencialne naložbene priložnosti po 

svetu in se prilagajal razmeram na trgu.

ni stroškov

3,00 %

2,23 %

133,30 %

2,00 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

3

Primerjalni indeks

MSCI AC World Daily TR Net USD Index 60 %

Markit iBoxx Overall EUR TR Index 40 %

Pretekli donosi

11,44 %1-letni

-10,33 %3-letni (kumulativno)

-54,07 %5-letni (kumulativno)

0,204 %Povprečna tedenska donosnost

1,059 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

BANKA SPARKASSE D.D. (depozit) 5,98 %

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 5,65 %

ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX  ETF 4,44 %

PETROL D.D. 4,12 %

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 3,60 %

ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SEC. IND. FUND 2,95 %

TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND 2,89 %

SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,86 %

REPUBLIKA SLOVENIJA 5.125% 30/03/2026 2,66 %

ISHARES S&P GLOBAL TECH. SEC. IND. FUND 2,34 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD RASTKO

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 37.529,19

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

Evropa

Osebna izkaznica

23. 8. 1996

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 70 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Rastko bo 
naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje iz držav 
Evropskega gospodarskega prostora (EEA) in Švice, brez drugih 
geografskih ali sektorskih omejitev. Najmanj 70 odstotkov sredstev bo 
naloženih v delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,04 %

112,72 %

1,90 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR Net Europe USD Index 100 %

Pretekli donosi

12,60 %1-letni

-18,41 %3-letni (kumulativno)

-61,45 %5-letni (kumulativno)

0,236 %Povprečna tedenska donosnost

1,404 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 10,53 %

PETROL D.D. 4,75 %

ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,15 %

CINKARNA CELJE D.D. 4,02 %

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 3,56 %

BHP BILLITON PLC 3,48 %

VEDANTA RESOURCES PLC 3,02 %

NESTLE SA 2,76 %

LUKOIL OAO 2,67 %

BASF SE 2,65 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD BOND

obvezniški

obvezniškiTip podsklada

31. 12. 2012 9.633,57

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

Evropa

Osebna izkaznica

23. 8. 1996

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Obvezniški podsklad KD Bond je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj 
varno in po donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim 
oblikam varčevanja (na primer bančnim depozitom). Najmanj 80 
odstotkov sredstev podsklada bo naloženih v obveznice in obvezniške 
ciljne sklade, preostanek pa v instrumente denarnega trga in bančne 
depozite, ki ne predstavljajo dodatnih likvidnih sredstev. Najmanj 70 
odstotkov sredstev podsklada bo naloženih v finančne instrumente, s 
katerimi se trguje na območju držav Evropskega gospodarskega 
prostora (EEA) in Švice, brez drugih geografskih ali sektorskih omejitev. 
Podsklad KD Bond se je s 5. decembrom 2010 preoblikoval tako, da 
nima več naložb v delnice. 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. 

ni stroškov

2,00 %

1,00 %

62,76 %

0,85 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

Primerjalni indeks

Markit iBoxx Overall EUR TR Index 100 %

Pretekli donosi

11,68 %1-letni

13,15 %3-letni (kumulativno)

12,61 %5-letni (kumulativno)

0,213 %Povprečna tedenska donosnost

0,357 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 7,01 %

ISHARES BARCLAYS CAP. EURO INF. LIN. BOND 5,04 %

FRANCE 4.0% 25/04/2018 4,95 %

SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 27/04/2020 4,82 %

BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0% 01/09/2040 4,23 %

BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 01/03/2021 4,14 %

REPUBLIKA SLOVENIJA 5.125% 30/03/2026 3,94 %

EXPORT-IMPORT BK KOREA 4.625% 20/02/2017 3,61 %

CROATIA 6.5% 05/01/2015 3,54 %

ISHARES MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND 3,47 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD MM

sklad denarnega trga

sklad denarnega trgaTip podsklada

31. 12. 2012 19.215,19

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

globalno

Osebna izkaznica

16. 5. 2005

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

KD  MM,  sklad  denarnega  trga,  je  podsklad  brez  vstopne  in  z  
nizko  upravljalsko  provizijo,  ki  ima najmanj 90 odstotkov sredstev 
naloženih v  instrumente  denarnega  trga in  bančne  depozite.  Zaradi  
nizke  tveganosti  je  alternativa  bančnim depozitom in je namenjen 
predvsem  vlagateljem, ki  želijo imeti  za  krajši čas  zelo  varno  
naložbo  in  hkrati  likvidnost  vloženih  sredstev. 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.

ni stroškov

ni stroškov

0,59 %

-145,37 %

0,50 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

2

Primerjalni indeks

EONIA Net Total Return Index 100 %

Pretekli donosi

2,24 %1-letni

6,26 %3-letni (kumulativno)

13,05 %5-letni (kumulativno)

0,042 %Povprečna tedenska donosnost

0,005 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 14,16 %

BANKA SPARKASSE D.D. (depozit) 9,55 %

ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 12/04/2013 5,16 %

ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/05/2013 5,16 %

SLOVENSKA ZAKLADNA MENICA 13/06/2013 5,14 %

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 20/09/2013 5,10 %

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 13/12/2013 5,08 %

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 22/11/2013 5,07 %

PETROL KOMERCIALNI ZAPIS 27/03/2013 4,64 %

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. (depozit) 3,36 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD PRVI IZBOR

sklad delniških skladov

sklad delniških skladovTip podsklada

31. 12. 2012 28.676,28

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

globalno

Osebna izkaznica

16. 5. 2005

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, investira v široko paleto drugih 
izbranih investicijskih skladov (ciljnih skladov), s katerimi se trguje na 
organiziranih trgih (predvsem ETF), in tako zagotavlja optimalno 
osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki 
se s skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime. Najmanj 70 
odstotkov vseh naložb v ciljne sklade predstavljajo enote premoženja ali 
delnice delniških skladov, brez sektorskih ali geografskih omejitev.

ni stroškov

2,00 %

1,10 %

42,53 %

0,85 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

3

Primerjalni indeks

MSCI AC World Daily TR Net USD Index 100 %

Pretekli donosi

14,38 %1-letni

11,46 %3-letni (kumulativno)

-11,57 %5-letni (kumulativno)

0,272 %Povprečna tedenska donosnost

1,487 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

H-SHARE INDEX ETF 7,57 %

ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX  ETF 7,52 %

BNY MELLON GL. FUNDS PLC S&P 500 IND. TR. 6,98 %

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND 6,95 %

AMUNDI FUND EQUITIES US RELATIVE 6,23 %

LAZARD GLOBAL ACTIVE FUND PLC 5,62 %

DB X-TRACKERS FTSE MIB INDEX ETF 5,61 %

ISHARES FTSEUROFIRST 80 ETF 5,61 %

INVESCO JAPANES VALUE EQUITY FUND 4,91 %

ISHARES EURO STOXX 50 DE ETF 4,85 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8

8



Mesečno poročilo: december 2012

KD BALKAN

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 21.033,42

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

Jugovzhodna Evropa

Osebna izkaznica

24. 2. 2006

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

KD Balkan je delniški podsklad z regionalno naložbeno politiko, ki 
investira na razvijajočih se trgih jugovzhodne Evrope. Najmanj 75 
odstotkov sredstev podsklada bo naloženih v finančne instrumente in 
depozite, ki se nanašajo na izdajatelje oziroma kreditne ustanove z 
območja Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 
Makedonije, Romunije, Bolgarije, Grčije in Turčije, brez sektorskih 
omejitev. Najmanj 75 odstotkov sredstev bo naloženih v delnice in 
delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,86 %

35,99 %

2,49 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

4Primerjalni indeks

STOXX® Balkan TMI ex Greece & Turkey Index 100 %

Pretekli donosi

2,85 %1-letni

-29,81 %3-letni (kumulativno)

-76,32 %5-letni (kumulativno)

0,064 %Povprečna tedenska donosnost

1,370 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 10,06 %

OMV PETROM SA 9,71 %

KRKA D.D. 7,81 %

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 5,88 %

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD 5,52 %

BANCA TRANSILVANIA 5,03 %

FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND 4,13 %

PETROL D.D. 3,26 %

AIK BANKA AD 2,94 %

MERCATOR D.D. 2,52 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8

9



Mesečno poročilo: december 2012

KD NOVI TRGI

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 30.173,17

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

razvijajoči se trgi

Osebna izkaznica

14. 3. 2006

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Novi trgi bo 
naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje z 
območja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in 
Srednje Evrope ter Afrike, brez sektorskih omejitev. Pričakovanja o 
nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega 
standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se 
v njih lahko skriva še veliko potenciala. Najmanj 85 odstotkov sredstev 
bo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,12 %

19,69 %

2,00 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index 100 %

Pretekli donosi

15,99 %1-letni

10,80 %3-letni (kumulativno)

-9,14 %5-letni (kumulativno)

0,294 %Povprečna tedenska donosnost

2,018 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,31 %

PIN AN INSURANCE GROUP COMPANY 3,91 %

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,75 %

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 3,51 %

BANCO BRADESCO SA 3,48 %

CHINA CONSTRUCTION BANK 3,43 %

GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD 3,29 %

ICICI BANK LTD 3,07 %

ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND 3,02 %

PETROLEO BRASILEIRO SA - NAVADNE 2,84 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8

10



Mesečno poročilo: december 2012

KD SEVERNA AMERIKA

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 1.256,79

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

države Severne Amerike

Osebna izkaznica

14. 3. 2006

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Severna 
Amerika bo naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na 
izdajatelje z območja ZDA, Kanade in Mehike, brez sektorskih omejitev. 
Najmanj 85 odstotkov sredstev bo naloženih v delnice in delniške 
investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,27 %

-11,86 %

1,80 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

3

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR Net North America USD Index 100 %

Pretekli donosi

10,72 %1-letni

24,64 %3-letni (kumulativno)

6,27 %5-letni (kumulativno)

0,181 %Povprečna tedenska donosnost

1,598 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

EXXON MOBIL CORPORATION 5,22 %

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 4,82 %

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND 4,60 %

CONOCOPHILLIPS 4,02 %

TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND 4,00 %

APPLE INC 3,85 %

PROCTER & GAMBLE CO/THE 3,73 %

MCDONALD'S CORP 3,72 %

JOHNSON & JOHNSON 3,72 %

FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 3,51 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8

11



Mesečno poročilo: december 2012

KD SUROVINE IN ENERGIJA

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 7.395,75

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

surovine, energija

Osebna izkaznica

8. 5. 2006

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Vedno bolj omejene svetovne zaloge surovin in energije so razlog, 
zaradi katerega je panožno usmerjen delniški podsklad KD Surovine in 
energija dolgoročno perspektiven. Najmanj 80 odstotkov sredstev 
podsklada bo naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na 
izdajatelje iz industrijskih panog pridobivanja in predelave surovin ter 
energije. Za naložbe ni geografskih omejitev. Najmanj 85 odstotkov 
sredstev bo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,06 %

-8,12 %

1,89 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Sektorska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR World Net Materials USD Index 40 %

MSCI Daily TR World Net Energy USD Index 60 %

Pretekli donosi

3,39 %1-letni

9,75 %3-letni (kumulativno)

-19,01 %5-letni (kumulativno)

0,066 %Povprečna tedenska donosnost

1,975 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

EXXON MOBIL CORPORATION 7,90 %

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 4,19 %

ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,95 %

CHEVRON CORPORATION 3,94 %

BASF SE 3,72 %

MARKET VECTORS - AGRIBUSINESS ETF 3,22 %

CNOOC LTD 3,17 %

RIO TINTO PLC 3,11 %

BHP BILLITON PLC 2,42 %

BP PLC 2,42 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 12. 2012
8

12



Mesečno poročilo: december 2012

KD TEHNOLOGIJA

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 6.139,69

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

tehnologija

Osebna izkaznica

1. 6. 2006

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

KD Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno 
politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega 
napredka, rešitev in inovacij. Najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada 
bo naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje iz 
sektorjev informacijske tehnologije, medicinske opreme in storitev, 
farmacije, biotehnologije in telekomunikacij. Za naložbe ni geografskih 
omejitev. Najmanj 85 odstotkov sredstev bo naloženih v delnice in 
delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,25 %

116,42 %

1,89 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Sektorska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR World Net Inf. Tech. USD Index 60 %

MSCI Daily TR World Net Telecom. Servic. USD Ind. 25 %

MSCI Daily TR World Net Biotech. USD Index 15 %

Pretekli donosi

12,45 %1-letni

34,48 %3-letni (kumulativno)

17,40 %5-letni (kumulativno)

0,218 %Povprečna tedenska donosnost

1,443 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

APPLE INC 9,09 %

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,92 %

GOOGLE INC 8,89 %

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 7,90 %

ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND 5,42 %

LENOVO GROUP LTD 4,87 %

EBAY INC 4,50 %

AMAZON.COM INC 4,43 %

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4,37 %

MICROSOFT CORPORATION 4,09 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD NOVA ENERGIJA

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 9.835,78

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

energija iz novih in obnovljivih naravnih virov

Osebna izkaznica

19. 10. 2006

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Delniški podsklad KD Nova energija je edini slovenski podsklad, 
specializiran za »zeleno« energetiko. Zaradi vedno večje potrebe po 
novih, čistejših virih energije na globalni ravni gre zagotovo za eno od 
najperspektivnejših panog. Najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada bo 
naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje iz 
industrijskih panog pridobivanja energije iz obnovljivih naravnih virov. Za 
naložbe ni geografskih omejitev. Najmanj 85 odstotkov sredstev bo 
naloženih v delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,08 %

49,95 %

1,89 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Sektorska usmeritev

Primerjalni indeks

WilderHill New Energy Global Innovation EUR Index 100 %

Pretekli donosi

-6,52 %1-letni

-51,90 %3-letni (kumulativno)

-73,76 %5-letni (kumulativno)

-0,125 %Povprečna tedenska donosnost

2,020 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 9,76 %

AO SMITH CORP 6,42 %

SCHNEIDER ELECTRIC SA 6,26 %

VERBUND AG 5,58 %

ITRON INC 5,36 %

POWERSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY FUND 4,79 %

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 4,77 %

BORALEX INC 4,14 %

ZUMTOBEL AG 4,06 %

SAFT GROUPE SA 3,97 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 12. 2012
8

14



Mesečno poročilo: december 2012

KD VITALNOST

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 9.022,13

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

zdravstvo, nega, široka potrošnja ipd.

Osebna izkaznica

14. 11. 2006

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Vitalnost bo 
naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje oziroma 
podjetja, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno ohranjajo 
življenje, podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kvaliteto življenja 
ter spadajo v sektorje zdravstvene opreme in storitev, farmacije, 
biotehnologije, izdelkov in storitev ožje porabe ter panoge izdelkov in 
storitev široke porabe. Njegov srednje in dolgoročni cilj je zajeti 
svetovne demografske spremembe in spremembe v načinu življenja, 
povezane predvsem s staranjem prebivalstva ter povečanimi izdatki za 
zdravstvo in potrošno blago. Struktura portfelja, sestavljena iz naložb v 
sektorje zdravstva in izdelkov široke porabe, presega okvire sorodnih 
skladov na trgu, ki investirajo le v zdravstvo. Sklad lahko z razpršitvijo 
naložb doseže manjša nihanja, prav tako pa ima večji potencial rasti. Za 
naložbe ni geografskih omejitev. Najmanj 85 odstotkov sredstev bo 
naloženih v delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,17 %

140,88 %

1,89 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Sektorska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR World Net Health Care USD Index 60 %

MSCI Daily TR World Net Cons. Staples USD Ind. 25 %

MSCI Daily TR World Net Cons. Discret. USD Ind. 15 %

Pretekli donosi

15,42 %1-letni

29,93 %3-letni (kumulativno)

24,26 %5-letni (kumulativno)

0,270 %Povprečna tedenska donosnost

1,199 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 6,37 %

JOHNSON & JOHNSON 6,26 %

PFIZER INC 5,38 %

DANONE 4,83 %

GLAXOSMITHKLINE PLC 4,66 %

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 4,43 %

STRYKER CORP 4,26 %

AMAZON.COM INC 4,21 %

COCA-COLA COMPANY 4,09 %

MERCK & CO. INC 3,96 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD INDIJA - KITAJSKA

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 25.776,94

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

Indija, Kitajska

Osebna izkaznica

11. 8. 2008

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Indija – 
Kitajska bo naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na 
izdajatelje iz Kitajske in Indije, ne glede na gospodarski sektor. Cvetoče 
gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v 
katerih živi več kot tretjina svetovnega gospodarstva, sta med razlogi za 
dolgoročno perspektivnost te regije. Najmanj 85 odstotkov sredstev bo 
naloženih v delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,17 %

110,91 %

2,00 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR Net China USD Index 70 %

MSCI Daily TR Net Emerging Markets India USD
Index

30 %

Pretekli donosi

25,78 %1-letni

12,98 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,459 %Povprečna tedenska donosnost

2,253 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

BAIDU INC 9,16 %

CHINA CONSTRUCTION BANK 8,02 %

RELIANCE INDUSTRIES LTD 5,62 %

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 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD EM INFRASTRUKTURA IN GRADBENIŠTVO

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 637,52

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

dejavnosti, povezane z infrastrukturo

Osebna izkaznica

1. 10. 2008

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD EM 
Infrastruktura in gradbeništvo bo naloženih v finančne instrumente, ki se 
nanašajo na izdajatelje, katerih dejavnost je povezana z infrastrukturo, 
in sicer s poudarkom na izdajateljih iz hitro rastočih svetovnih 
gospodarstev ali na tistih izdajateljih iz razvitih držav, katerih pretežna 
dejavnost se nanaša na ti dve panogi v hitro rastočih gospodarstvih. 
Najmanj 85 odstotkov sredstev bo naloženih v delnice in delniške 
investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,67 %

-19,56 %

2,00 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Sektorska usmeritev

Primerjalni indeks

S&P Emerg. Mark. Infrastructure Net TR Index 100 %

Pretekli donosi

16,84 %1-letni

26,06 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,316 %Povprečna tedenska donosnost

1,970 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

POWERSHARES EMERGING MARKETS INF. FUND 9,63 %

ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 9,35 %

CHINA OILFIELD SERVICES LTD 9,31 %

CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTER. COM. LTD 7,85 %

KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 4,78 %

JIANGSU EXPRESS COMPANY LTD 4,66 %

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE
CV

4,64 %

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE
CV

4,59 %

ZHEJIANG EXPRESSWAY COMPANY 4,49 %

COSCO PACIFIC LTD 4,40 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD FINANCE

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 1.245,25

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

finance

Osebna izkaznica

1. 10. 2008

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Finance bo 
naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje iz 
finančnega sektorja (banke, zavarovalnice in sorodne finančne 
organizacije), brez geografskih omejitev. Najmanj 85 odstotkov sredstev 
bo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,49 %

-24,13 %

1,89 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Sektorska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI TR World Net Financials USD Index 100 %

Pretekli donosi

24,15 %1-letni

2,91 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,429 %Povprečna tedenska donosnost

2,228 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 11,64 %

HSBC HOLDINGS PLC 6,78 %

JPMORGAN CHASE & CO. 4,98 %

CITIGROUP INC 4,32 %

WELLS FARGO & CO. 4,26 %

BANK OF AMERICA CORPORATION 4,24 %

BNP PARIBAS 3,69 %

ALLIANZ SE 3,07 %

VANGUARD REIT ETF 2,92 %

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,70 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 12. 2012
8

18



Mesečno poročilo: december 2012

KD LATINSKA AMERIKA

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 10.840,68

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

države Latinske Amerike

Osebna izkaznica

1. 10. 2008

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Latinska 
Amerika bo naloženih v finančne instrumente, ki se nanašajo na 
izdajatelje iz rastočih gospodarstev Latinske Amerike, ne glede na 
gospodarski sektor. Najmanj 85 odstotkov sredstev bo naloženih v 
delnice in delniške investicijske sklade.

ni stroškov

3,00 %

2,13 %

-3,81 %

2,00 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America
USD Index

100 %

Pretekli donosi

1,91 %1-letni

2,62 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,044 %Povprečna tedenska donosnost

2,103 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

BANCO BRADESCO SA 7,47 %

AMERICA MOVIL SAB 7,10 %

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 6,19 %

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 5,21 %

VALE SA - PREDNOSTNE 4,92 %

BRF - BRASIL FOODS SA 4,84 %

WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,58 %

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE S. P. 4,38 %

VALE SA - NAVADNE 4,37 %

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,30 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD VZHODNA EVROPA

delniški

delniškiTip podsklada

31. 12. 2012 4.053,46

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

države Vzhodne Evrope

Osebna izkaznica

1. 10. 2008

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

Sredstva delniškega podsklada KD Vzhodna Evropa bodo naložena 
pretežno v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje iz 
vzhodnoevropskih držav, ki poleg Slovenije in vzhodnoevropskih članic 
Evropske unije zajemajo še Rusijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in 
Hercegovino, Makedonijo, ter na izdajatelje iz Turčije. Te naložbe skupaj 
predstavljajo najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada, pri čemer 
največ 20 odstotkov na območje zahodnega Balkana (Hrvaška, Srbija, 
Bosna in Hercegovina ter Makedonija). Najmanj 85 odstotkov sredstev 
bo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade. Naložbe niso 
sektorsko omejene.

ni stroškov

3,00 %

2,41 %

-55,11 %

2,15 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

Primerjalni indeks

MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net TR EUR
Index

100 %

Pretekli donosi

20,51 %1-letni

10,36 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,389 %Povprečna tedenska donosnost

2,481 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

LUKOIL OAO 9,40 %

SBERBANK OF RUSSIA 8,27 %

GAZPROM OAO 6,80 %

NOVATEK OAO 5,43 %

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 4,81 %

ISHARES MSCI TURKEY INDEX FUND 4,77 %

LYXOR ETF TURKEY EURO 4,46 %

MAGNIT OJSC 4,11 %

TATNEFT 3,87 %

ROSNEFT OIL COMPANY 3,61 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Mesečno poročilo: december 2012

KD DELNIŠKI DOHODKOVNI

vzajemni sklad

delniškiTip sklada

31. 12. 2012 47.707,57

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

globalno

Osebna izkaznica

12. 4. 2011

ČVS (v tisoč EUR) na datum

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljalska provizija

PTR

Naložbena politika

V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti, ki izvira iz 
naložb v delnice z višjim dividendnim donosom, bo premoženje 
vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni upravljano aktivno, vsaj 70 
odstotkov njegovih sredstev pa bo naloženih v delnice in delniške 
investicijske sklade. Za namene varovanja portfelja pred tveganji bodo 
uporabljene prodajne opcije na delnice, delniške indekse in indekse 
indeksnih skladov. Za naložbe ni ne geografskih ne sektorskih omejitev 
(globalni sklad).

ni stroškov

3,00 %

1,63 %

88,24 %

1,50 %

(jan. 2012 - dec. 2012)

(jan. 2012 - dec. 2012)

Geografska usmeritev

5

6

Primerjalni indeks

MSCI AC World Daily TR Net USD Index 100 %

Pretekli donosi

8,08 %1-letni

N.P.3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,150 %Povprečna tedenska donosnost

1,112 %Standardni odklon tedenske donosnosti

7Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

831. 12. 201210 največjih naložb na datum:

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 6,81 %

H-SHARE INDEX ETF 4,69 %

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 4,32 %

PETROL D.D. 4,24 %

CINKARNA CELJE D.D. 3,74 %

BHP BILLITON PLC 3,56 %

LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. 3,28 %

ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,16 %

VALE SA - NAVADNE 3,00 %

JOHNSON & JOHNSON 2,78 %

Gibanje VEP (v EUR)1

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 12. 2012
8

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 12. 2012
8
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Opozorilo 

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 energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Nova energija, delniški, KD Vitalnost, delniški, 

KD Indija – 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. 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.

Opozorilo: 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. Vstopni stroški in davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani. Najvišji vstopni 

stroški so navedeni pri posameznem skladu in se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM 

nima vstopnih stroškov. Rezultati do leta 2011 so bili doseženi pod pogoji, ki se več ne uporabljajo.

Metodologija izračuna podatkov, navedenih v poročilu, je dostopna na spletni strani www.kd-skladi.si. Vrednosti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

CSP – celotni stroški poslovanja sklada

1 Graf prikazuje gibanje vrednosti enote premoženja (VEP) v obdobju zadnjih 36 mesecev oziroma od oblikovanja sklada do zadnjega obračunskega 

dneva preteklega meseca. 

2 V izračun PTR (stopnje obrata naložb) se vštevajo le finančni instrumenti brez depozitov, zaradi česar PTR za KD MM, sklad denarnega trga, ne 

prikazuje dejanskega stanja seštevka vrednosti vseh poslov, saj naložbena politika KD MM, sklada denarnega trga, določa, da bodo vsaj 90 % sredstev 

predstavljale naložbe v instrumente denarnega trga in denarne depozite.

3 Zaradi nedosegljivih podatkov o stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov celotnih stroškov poslovanja sklada ni bilo mogoče izračunati, zato je 

navedeni podatek zgolj njegova ocena.

4 Edino poslovno razmerje, ki obstaja med STOXX (oziroma njegovimi licenčniki) in KD Skladi, d. o. o., se nanaša na licenco za STOXX® Balkan TMI ex 

Greece & Turkey in povezane blagovne znamke, ki se uporabljajo v zvezi s podskladom KD Krovnega sklada KD Balkan, delniški.

5 Vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni je nastal s preoblikovanjem investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., v vzajemni sklad. 

Podatki o investicijski družbi in njenem poslovanju pred preoblikovanjem v vzajemni sklad so dostopni na spletni strani družbe za upravljanje.

6 Imetnikom investicijskih kuponov, ki so bili v trenutku preoblikovanja delničarji investicijske družbe, se ob izplačilu v drugem letu preoblikovanja 

zaračuna izstopna provizija v višini 8 % (v prvem letu je njena višina znašala 12 %). Provizija pripada vzajemnemu skladu in postane sestavni del 

njegovih sredstev.

7 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.

8 Deleži desetih največjih naložb kakor tudi deleži posamezne vrste naložb se prikazujejo v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada.


