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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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Avtomobilska industrija

Telekomunikacijske storitve

Surovine in predelovalna industrija

Hrana, pijača, tobak

Maloprodaja (hrana, pripomočki)

Banke in hranilnice

Trajne potrošne dobrine in tekstil

Zavarovalništvo

Maloprodaja

Farmacija in biotehnologija

Transport

Finančne institucije



Št.
Delež v 

sredstvih VS Št.
Delež v 

sredstvih VS
1 Krka dd Novo mesto 9,30% 16 2,25%
2 Petrol 9,04% 17 2,24%
3 Mercator Poslovni Sistem 6,43% 18 2,19%
4 Gorenje Velenje 6,42% 19 2,18%
5 Telekom Slovenije d.d. 4,83% 20 2,08%
6 Sava 4,81% 21 1,99%
7 Pivovarna Lasko 4,68% 22 1,62%
8 Triglav Zavarovalnica DD 4,54% 23 1,54%
9 Pozavarovalnica Sava 4,46% 24 0,62%

10 Nova KBM 4,44%
11 Luka Koper 4,30%
12 Helios Domzale 3,68%
13 Aerodrom Ljubljana 3,45%
14 Juteks 2,59%
15 Iskra Avtoelektrika d.d. 2,52%

0,00%
7,80%

100,00%
Skupno število različnih naložb: 24

Opozorilo vlagateljem

Druge naložbe v delnice
Denarna sredstva in terjatve
Skupaj

Pregled trga

Cinkarna Celje d.d.
NFD Holding
Žito d.d.
Istrabenz

Intereuropa
KD Holding, d.d.
Zvon dva holding d.d.
Abanka Vipa dd

Naložbe podsklada 31.3.2009

Izdajatelj Izdajatelj
Zvon ena ID d.d.

V mesecu marcu je bila donosnost vzajemnega sklada negativna. Prav tako se je nadaljevalo obdobje zelo nizke likvidnosti na Ljubljanski borzi. 
Marca je poslovne rezultate za preteklo leto objavila še večina preostalih borznih družb, med njimi Helios, d.d. in Iskra Avtoelektrika, d.d., ki sta 
sicer objavili boljše poslovne rezultate za leto 2008 kot za leto 2007, vendar zaostali za planom.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so se cene življenjskih potrebščin marca v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju 
zvišale za 1,0%. Skupna rast cen v letošnjem letu je doslej tako znašala 1,0%, medtem ko je v enakem obdobju lani znašala 1,3%. V marcu se 
je v primerjavi s februarjem blago podražilo za 1,3%, storitve pa za 0,3%. Statistični urad Republike Slovenije je v zadnjem tednu marca prav
tako objavil podatke o prihodkih od prodaje in novih naročilih v industriji. V januarju 2009 v primerjavi z decembrom 2008 se je prihodek od 
prodaje v predelovalnih dejavnostih dvignil za 1,5%, v rudarstvu pa znižal za 6,5%. Glede na januar 2008 pa je bil prihodek v obeh dejavnostih 
nižji: v predelovalnih dejavnostih za 20,9%, v rudarstvu pa za 19,7%. Objava o vrednosti novih naročil v industriji ni bila zelo vzpodbudna, saj so 
se v januarju 2009 v primerjavi z mesecem poprej povečala, in sicer za 9,4%, medtem ko so se v primerjavi z januarjem 2008 zmanjšala za 
39,9%.

Na področju gospodarskih družb v Sloveniji je Telekom Slovenije javnost obvestil, da je 30. marca z družbama Cosmote in Germanos SA 
podpisal pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družbe Cosmofon Mobile Telecommunications AD (Skopje) in 100-odstotnega deleža 
družbe Germanos Telecom AD (Skopje). Po podatkih v javni objavi naj bi skupna vrednost transakcije znaša 190 mio evrov. Sicer pa vse 
podrobnosti posla še niso znane. Cosmofon je pričel s svojo komercialno dejavnostjo v letu 2003 in ima drugo mobilno licenco v Makedoniji. Z 
močnim telekomunikacijskim omrežjem in razširjeno maloprodajno mrežo po vsej državi ima danes približno 30-odstotni tržni delež v Makedoniji. 
V torek, 31. marca, se je nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz seznanil, da ni prišlo do sklenitve dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij
med holdinško družbo, bankami upnicami in največjimi tremi delničarji družbe. Z ozirom na razplet dogodkov je uprava družbe nadzorni svet 
seznanila, da je holdinška družba z dnem 30 .3. 2009 insolventna.

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.


