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Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb

Osnovni podatki Gibanje vrednosti enot premoženja v zadnjih 36 mesecih
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS) v EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih
Standardni odklon ted. donosnosti v zadnjih 12 mesecih

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone PS
letos
v zadnjih 12 mesecih
v zadnjih 24 mesecih
v zadnjih 36 mesecih

Neposredni stroški vlagatelja v podsklad
Najvišji vstopni stroški
Najvišji izstopni stroški

Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v podsklad NLB 
Skladi - Slovenski delniški. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja podsklada so objavljeni vsak delovni dan v časniku 

Finance in na spletni strani družbe NLB Skladi www.nlbskladi.si.

Naložbe v delnice po panožnih skupinah

Sestava sredstev po tipih naložb Naložbe v delnice po vrsti delnic / trgu kotacije
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Telekomunikacijske storitve

Banke in hranilnice

Surovine in predelovalna industrija

Hrana, pijača, tobak

Maloprodaja (hrana, pripomočki)

Zavarovalništvo
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Farmacija in biotehnologija

Maloprodaja

Transport

Finančne institucije



Št.
Delež v 

sredstvih VS Št.
Delež v 

sredstvih VS
1 Petrol 9,41% 16 2,55%
2 Krka dd Novo mesto 9,26% 17 2,36%
3 Mercator Poslovni Sistem 6,63% 18 2,35%
4 Gorenje Velenje 6,24% 19 2,10%
5 Telekom Slovenije d.d. 4,84% 20 2,01%
6 Pivovarna Lasko 4,80% 21 1,82%
7 Sava 4,70% 22 1,66%
8 Luka Koper 4,69% 23 1,41%
9 Pozavarovalnica Sava 4,38% 24 1,41%

10 Triglav Zavarovalnica DD 4,27%
11 Nova KBM 3,95%
12 Helios Domzale 3,32%
13 Aerodrom Ljubljana 2,97%
14 Iskra Avtoelektrika d.d. 2,64%
15 Intereuropa 2,55%

0,00%
7,67%

100,00%
Skupno število različnih naložb: 24

Opozorilo vlagateljem

Druge naložbe v delnice
Denarna sredstva in terjatve
Skupaj

Pregled trga

NFD Holding
Abanka Vipa dd
Istrabenz
Žito d.d.

Zvon ena ID d.d.
Cinkarna Celje d.d.
Zvon dva holding d.d.
KD Holding, d.d.

Naložbe podsklada 27.2.2009

Izdajatelj Izdajatelj
Juteks

V mesecu februarju je bila donosnost vzajemnega sklada negativna. Prav tako se je nadaljevalo obdobje zelo nizke likvidnosti na Ljubljanski 
borzi. Februarja so tako svoje poslovne rezultate za preteklo leto objavile praktično vse večje slovenske družbe. Rezultati so bili večinoma slabi, 
saj so skoraj vse družbe zabeležile padec dobička, nekatere pa celo izgubo.

Najbolj je v minulem mesecu sicer upadel tečaj delnice družbe Gorenje, d.d., in sicer kar za slabih 21 odstotkov. Skupina Gorenje je namreč, 
kljub malenkost višjim prihodkom, v preteklem letu zabeležila 57-odstotni padec čistega dobička. Nižji dobiček je predvsem posledica 
depreciacije valut na vzhodnoevropskih trgih ter višji stroški dela in materiala. Precej slabe rezultate v minulem letu je imela tudi Zavarovalnica 
Triglav, d.d., ki je zabeležila trikrat manjši dobiček kot leto prej, poleg tega pa se ji je zmanjšal tudi kapital za 105 na 482 milijone evrov. 
Intereuropa, d.d. se sooča predvsem s problemi povezanimi z njihovo investicijo v logistični center Čehov, katera je precej prispevala k izgubi iz 
poslovanja. Precejšen upad dobička sta zabeležili tudi banki Nova KBM, d.d. ter Abanka Vipa, d.d..

Nekoliko manjši padec dobička sta zabeležila Mercator, d.d. (-6,6 %) ter Telekom Slovenije, d.d. (-2,9 %). Prvi je povečal prihodke za 11 
odstotkov, kar je celo nad pričakovanji. Ti so zrasli predvsem zaradi višjih prihodkov iz Srbije, Hrvaške ter BiH, kjer je Mercator, d.d. izvedel več 
prevzemov. Za večji del dobička Telekoma Slovenije, d.d. pa je sicer odgovoren Mobitel, d.d., ki je prispeval 60 od 85 milijonov evrov dobička 
Telekoma Slovenije. Svetlo izjemo predstavlja Krka, d.d., ki so ji prihodki družbe leta 2008 zrasli za skoraj 22 odstotkov, čisti dobiček pa za 17 
odstotkov in je znašal 155 milijonov evrov, kar je deloma tudi rezultat prevzemov. Tudi za leto 2009 pričakujejo rahlo rast dobička in sicer na 161 
milijonov evrov, kljub temu pa ji je vrednost delnice v minulem mesecu padla za skoraj tri odstotke. 

Vpogled v metodologijo izračunov vseh podatkov je možen na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Pri preračunu tolarskih
zneskov v eure je uporabljen tečaj zamenjave (1 € = 239,64 SIT). Podatki pred 1.1.2009 se nanašajo na vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenski 
delniški.


