April 2013

PODSKLADI
Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav EM Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Energija
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Surovine in materiali
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija

Delniški podsklad
Triglav Azija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

10,09%

6,30%

-6,96%

Osnovni cilj Delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje visokih
donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem
zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe
podsklada so regionalno usmerjene in sicer pretežno v delnice podjetij
s sedežem na enem od azijskih trgov. Omenjene naložbe skupaj
predstavljajo najmanj 80% vseh sredstev podsklada, do 10 % sredstev pa
ima podsklad možnost razpršiti na druge razvite in hitro rastoče trge.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31.8.2006
AZIJA
DELNIŠKI PODSKLAD
8,259 mio EUR
3,99 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

3,38

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP

3,23

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

2,77

TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR

2,71

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA

2,70

BANK OF CHINA LTD

2,27

CHINA MOBILE LTD-SPON ADR

1,93

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD

1,80

CSL LTD/AUSTRALIA

1,56

CNOOC LTD

1,52

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Azija je v mesecu aprilu pridobil 1,6 odstotka
vrednosti. Najpomembnejši borzni indeks MSCI Asia Pacific je mesec
zaključil 2,7 odstotka višje. Med posameznimi borznimi trgi v
prejšnjem mesecu na prvem mestu najdemo japonski borzni indeks
Nikkei 225, ki je višje za 6,1 odstotka, sledita pa mu indijski borzni
indeks Sensex 30, ki je pridobil 2,3 odstotka in indonezijski borzni indeks
JCI, ki je pridobil 1,9 odstotka. Na zadnjem mestu po uspešnosti
najdemo kitajski borzni indeks CSI 300, ki je nižje za 3,1 odstotka ter
južnokorejski borzni indeks Kospi, ki je prav tako izgubil 3,1 odstotka
vrednosti. Sledi jima hongkonški borzni indeks kitajskih delnic HSCEI, ki
je izgubil 1,8 odstotka.
Med delnicami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale delnice
kitajskega proizvajalca motornih vozil Great Wall Motor Co Ltd (25,4
odstotka), japonskega finančnega podjetja ORIX Corp (19,2 odstotka) in
japonskega gradbenega podjetja Taisei Corp (19,1 odstotka). Najslabše
pa so se v preteklem mesecu odrezale delnice indijskega podjetja iz
sektorja informacijske tehnologije Infosys Ltd (-24,2 odstotka), kitajskega
prehrambnega podjetja China Yurun Food Group Ltd (-14,9 odstotka) in
kitajskega rudarskega podjetja Zijin Mining Group Co Ltd (-12,3
odstotka). Vse spremembe so izražene v evrih.

Delniški podsklad Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov vprihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave
naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti
vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o
tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Balkan
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

21,47%

-20,40%

-46,81%

Triglav Balkan je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko,
usmerjeno na kapitalske trge balkanskih držav Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije.
Skupna značilnost držav, kamor sklad usmerja svoja sredstva je vstop
oz. približevanje Evropski uniji. Močna gospodarska rast, pritok
svežega domačega in tujega kapitala, tranzicijsko obdobje,
nedokončane privatizacijske zgodbe in lastniška konsolidacija so
dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regije.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31.8.2006
BALKAN
DELNIŠKI PODSKLAD
16,451 mio EUR
3,03 EUR
Triglav Skladi, Jernej Kozlevčar

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

KRKA D.D. NOVO MESTO

5,28

PETROL D.D.

4,84

TURKIYE GARANTI BANKASI

4,35

ADRIS GRUPA DD-PFD

3,79

KOZA ALTIN ISLETMELERI AS

3,52

AKBANK T.A.S.

3,49

TELEKOM SLOVENIJE D.D.

3,20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA

3,16

AIK BANKA AD

3,16

HRVATSKI TELEKOM D.D.

2,74

Četrti letošnji mesec je po pretekli rasti prinesel umiritev, ciljni trgi so
večinoma končali v manjših rdečih številkah. Delniški podsklad
Triglav Balkan je v aprilu beležil 0,3-odstotno povečanje vrednosti
enote premoženja, predvsem na račun rasti na borzi v Ljubljani, v
letošnjem letu je tako pridobil 5,9 odstotka. Med posameznimi trgi smo
bili lahko krepko najbolj zadovoljni z našimi naložbami v Ljubljani, saj
so na mesečni ravni pridobile 7,2 odstotka, solidno rast je beležila tudi
borza v Sofiji, kjer so delnice pridobile 4,2 odstotka.
Med ostalimi ciljnimi trgi smo manjši 1,4-odstoten padec videli v
Istanbulu, še nekoliko več 1,9 odstotka so izgubile delnice v Sarajevu,
2,3 odstotka je znašala izguba delnic v Beogradu, največ pa v Zagrebu,
kjer je indeks CROBEX izgubil 2,9 odstotka (vse merjeno v evrih). Kot smo
pogosto omenili že v preteklosti, na ciljnih trgih z izjemo Turčije še
vedno opažamo le nekaj pozitivnih novic, vsekakor pa smo priča
večjemu borznemu optimizmu kot v preteklosti, kar se kaže tudi na
rasteh tečajev po posameznih trgih v zadnjem obdobju.

Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Balkan je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave
naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti
vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o
tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Podsklad
Triglav EM Bond
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

6,62%

n.p.

n.p.

Podsklad Triglav EM Bond je obvezniški sklad regije rastočih trgov.
Naložbeni cilj podsklada Triglav EM Bond je zagotavljati dolgoročno
kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških
vrednostnih papirjev, kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb ter
valutnih razlik (apreciacije oziroma revalvacije valut) posameznih
naložb v primerjavi z evrom. Skupaj izpostavljenost do obveznic
predstavlja najmanj 90 % sredstev podsklada, do obveznic iz regije
rastočih trgov pa najmanj 60 % sredstev podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5.9.2011
HITRO RASTOČI TRGI
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
7,275 mio EUR
11,09 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

RUSSIA FOREIGN BOND

11,04

POLAND GOVERNMENT

7,20

MALAYSIAN GOVERNMENT

6,35

INDONESIA GOVERNMENT

5,17

MEX BONOS DESARR FIX RT

4,93

MEX BONOS DESARR FIX RT

4,58

TURKEY GOVERNMENT

4,55

THAILAND GOVERNMENT

4,36

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

4,27

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

4,14

Sestava naložb po valutah

Podsklad Triglav EM Bond je v mesecu aprilu pridobil 0,98 odstotka
vrednosti. Indeks obveznic v lokalni valuti regije rastočih trgov J.P.
Morgan GBI-EM Global Diversified je v istem obdobju pridobil 0,74
odstotka vrednosti. Indeks latinskoameriških obveznic v lokalni valuti je
pridobil 0,31 odstotka vrednosti, indeks azijskih obveznic v lokalni valuti
je izgubil 1,32 odstotka vrednosti, medtem ko je indeks evropskih
obveznic v lokalni valuti pridobil 2,10 odstotka vrednosti.
Med obveznicami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale
južnoafriške SAGB 6 1/4 03/31/36 #R209, ki so višje za 8,4 odstotka,
mehiške MBONO 8 1/2 05/31/29, ki so višje za 6,2 odstotka, poljske
POLGB 5 1/2 10/25/19, ki so višje za 5,1 odstotka, in turške TURKGB 10
1/2 01/15/20, ki so višje za 4,4 odstotka. Obveznice, ki so dosegle
najnižjo donosnost, so poljske POLGB 5 3/4 04/25/14, ki so nižje za
3,5 odstotka, tajske THAIGB 3 1/8 12/11/15, ki so nižje za 1,6 odstotka,
tajske THAIGB 3 7/8 06/13/19, ki so nižje za 1,0 odstotka, in
indonezijske INDOGB 8 1/4 07/15/21, ki so nižje za 0,7 odstotka. Na
donosnost obveznic so pomembno vplivali tudi tečaji valut. Tečaj
poljskega zlota je višje za 0,4 odstotka, tečaj južnoafriškega randa je
višje za 0,3 odstotka, medtem ko je tečaj ruskega rublja nižje za 2,6
odstotka, tečaj tajskega bahta pa nižje za 2,7 odstotka.

Delniški podsklad Triglav EM Bond je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni
stroški 0 %, upravljavska provizija 1,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave
naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti
vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o
tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav EM Potrošne dobrine
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

5,06%

n.p.

n.p.

Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je sektorski in
regionalni delniški sklad. Sredstva nalaga regionalno, pretežno v
delnice izdajateljev s sedežem v regiji rastočih trgov. Sredstva nalaga
sektorsko usmerjeno, in sicer pretežno v delnice podjetij iz sektorjev
osnovnih potrošnih dobrin (ang. Consumer Staples) ter ostalih
potrošnih dobrin (ang. Consumer Discretionary), kot sta določena po
klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). Naložbe v
delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih
skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5.9.2011
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI (POTROŠNJA)
DELNIŠKI PODSKLAD
8,238 mio EUR
12,03 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS

6,18

FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD

5,68

NASPERS LTD

5,16

HYUNDAI MOTOR CO

5,04

MAGNIT OJSC

3,54

WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV

3,30

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

3,13

HYUNDAI MOBIS

2,63

LG ELECTRONICS INC

2,23

GENTING BHD

2,06

Sestava naložb po panogah

Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je v mesecu aprilu
izgubil 1,6 odstotka vrednosti. Najpomembnejša borzna indeksa MSCI
Emerging Markets Consumer Discretionary in MSCI Emerging Markets
Consumer Staples sta mesec zaključila 2,1 odstotka nižje oziroma 0,9
odstotka višje. Med posameznimi borznimi trgi v prejšnjem mesecu na
prvem mestu najdemo madžarski borzni indeks BUX, ki je pridobil 3,9
odstotka. Sledita mu indijski borzni indeks Sensex 30, ki je pridobil 2,3
odstotka in tajski borzni indeks SET, ki je ostal na izhodišču iz konca
meseca marca. Na zadnjem mestu po uspešnosti najdemo ruski borzni
indeks RTSI$, ki je nižje za 5,6 odstotka. Sledita mu čilenski borzni
indeks IPSA, ki je izgubil 5,5 odstotka in mehiški borzni indeks Mexbol,
ki je izgubil 4,9 odstotka.
Med delnicami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale delnice
kitajskega proizvajalca motornih vozil Great Wall Motor Co Ltd (25,4
odstotka), hongkonškega podjetja iz sektorja osnovnih potrošnih
dobrin China Resources Enterprise Ltd (13,3 odstotka) in
južnokorejskega proizvajalca ekoloških izdelkov Coway Co Ltd (12,8
odstotka). Najslabše pa so se v preteklem mesecu odrezale delnice
južnokorejskega proizvajalca avtomobilskih delov Hyundai Mobis
(-19,6 odstotka), hongkonškega trgovca z obutvijo Daphne
International Holdings Ltd (-18,8 odstotka) in hongkonškega
prehrambenega podjetja China Foods Ltd (-12,8 odstotka). Vse
spremembe so izražene v evrih.
Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Energija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

2,20%

n.p.

n.p.

Delniški podsklad Triglav Energija je sektorski delniški sklad. Sredstva
nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja energije in v enote
premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo
naložbeno politiko podobno naložbeni politiki podsklada. Naložbe
v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih
skladov skupaj predstavljjo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev
podsklada. Delež naložb iz sektorja energija ni nižji od 80
odstotkov sredstev sklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5.9.2011
GLOBALNI TRGI (IZ SEKTORJA ENERGIJE)
DELNIŠKI PODSKLAD
0,667 mio EUR
10,71 EUR
Triglav Skladi, Jernej Kozlevčar

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

EXXON MOBIL CORP

9,19

CHEVRON CORP

8,01

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

7,04

BP PLC

4,38

TOTAL SA

4,05

SCHLUMBERGER LTD

3,56

CONOCOPHILLIPS

2,78

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

2,35

ENI SPA

2,10

TRANSCANADA CORP

2,10

April je prinesel mešano dogajanje na svetovnih borznih trgih, kar je
glede na močno preteklo rast deloma tudi pričakovano. Še vedno smo
bili priča zelo dobrim tekočim makroekonomskim objavam in solidnim
objavam rezultatov podjetij za prvi letošnji kvartal. Velik vpliv je na
gibanje vrednosti delniškega podsklada Triglav Energija imela
2,7-odstotna depreciacija ameriškega dolarja napram evru, podsklad je
tako na mesečni ravni izgubil 2 odstotka. Zahodno-teksaška nafta
(West Texas Intermediate - WTI), referenčna za ceno v ZDA, je v aprilu
izgubila 3,9 odstotka iz 97,23 na 93,46 dolarjev za sodček. Še večji padec
je beležila severnomorska nafta Brent, ki je mesec končala pri 102,37
dolarja za sodček, kar je pomenilo 7-odstotno znižanje.
Cena nafte WTI je po skoku v marcu ponovno nekoliko izgubila, napovedi
za prihodnje pa še vedno ostajajo optimistične, kar je tudi posledica
relativno stabilnega svetovnega povpraševanja in hitro rastočih
gospodarstev, ki so vedno večji potrošnik črnega zlata. Navkljub solidni
pretekli rasti je kar 7,9-odstotno rast beležila cena zemeljskega plina v
ZDA (vozlišče Henry Hub).

Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Energija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave
naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti
vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o
tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Mešani podsklad
Triglav Evropa
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

10,04%

6,65%

-1,24%

Aktivna naložbena politika je usmerjena pretežno v prvovrstne
delnice podjetij, ki po tržni kapitalizaciji spadajo med večja evropska
podjetja. Ob neugodnih gospodarskih razmerah omogoča podsklad
zniževanje tveganj z zniževanjem deleža delnic v portfelju, ter s
povečevanjem deleža dolžniških vrednostnih papirjev. Cilj
naložbene politike je dosegati dolgoročno kapitalsko rast predvsem na
račun kapitalskih dobičkov, manj pa tudi dividend in obresti.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

27.10.2004
EVROPA
MEŠANI PODSKLAD
34,918 mio EUR
5,13 EUR
Triglav Skladi, Sašo Ivanović

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

LLOYDS TSB BANK PLC

2,61

ENEL FINANCE INTL NV

2,31

ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE)

2,24

ALLIANZ AG

2,09

LUXOTTICA GROUP SPA

2,04

RENAULT SA

2,03

NESTLE SA

1,86

KOMERCIALNI ZAPIS MERKATOR

1,84

REPUBLIKA SLOVENIJA

1,78

GAZ CAPITAL SA

1,72

Aprila smo na svetovnih borzah videli precej mešano sliko. V lokalnih
valutah so bili večji svetovni indeksi večinoma pozitivni, zaradi krepitve
tečaja evra pa sta denimo ameriški indeks S&P 500 in indeks rastočih
trgov končala v rdečih številkah, če ju merimo skozi oči evropskega
vlagatelja. Potekala je sezona objav rezultatov poslovanja za prvo
četrtletje, ki je bila zopet pozitivna, saj je večina podjetij presegala
pričakovanja analitikov.
Evropski delniški indeks S&P Europe 350 je aprila zrasel za 1,3 odstotka.
Med evropskimi obveznicami so se bolje odrezale državne obveznice,
kot podjetniške. Indeks likvidnih podjetniških obveznic IBOXX je
pridobil 1,4 odstotka vrednosti, IBOXX indeks državnih evro obveznic
pa 2,6 odstotka vrednosti, k čemur je najbolj pripomogla rast obveznic
t.i. perifernih držav. Mešani podsklad Triglav Evropa je mesec zaključil
z 1,2-odstotnim povečanjem vrednosti enote premoženja.

Sestava naložb po dejavnostih
Mešani podsklad Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni
stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave
naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti
vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o
tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Hitro rastoča podjetja
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

12,86%

28,77%

18,41%

Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki bo
svoja sredstva vlaga globalno, v manjša podjetja (do največ 8 milijard
evrov tržne kapitalizacije), ki imajo veliko potencialno rast, posledično
visoko stopnjo rasti dobička ter nadpovprečno pričakovano donosnost.
Naložbe v delnice in v enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo
najmanj 85% vseh sredstev podsklada. Delež naložb v podjetja z
nizko tržno kapitalizacijo ni nižji od 80 % sredstev podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31.8.2006
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
6,632 mio EUR
4,94 EUR
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

TYLER TECHNOLOGIES INC

1,97

FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC

1,60

PARTNERS GROUP HOLDING AG

1,47

INLAND REAL ESTATE CORP

1,40

ASHTEAD GROUP PLC

1,36

GEO GROUP INC/THE

1,30

GULFPORT ENERGY CORP

1,23

ALLETE INC

1,22

POLYONE CORP

1,14

TAYLOR WIMPEY PLC

1,05

Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu aprilu
izgubil 1,6 odstotka vrednosti. V ameriškem indeksu za mala podjetja
S&P 600 je največji zmagovalec sektor telekomunikacij (+4,5 odstotka),
sledi sektor oskrbe (+2,6 odstotka) in sektor potrošnih dobrin (+1,0
odstotka), na drugi strani je največji poraženec sektor industrije (-6,5
odstotka), sledita mu sektor materialov in surovin (-4,9 odstotka) in
sektor informacijske tehnologije (-4,4 odstotka). Med posameznimi
regijskimi borznimi trgi v prejšnjem mesecu na prvem mestu po
donosnosti najdemo evropski borzni indeks za mala podjetja STXE Small
200, ki je v tem mesecu pridobil 0,5 odstotka, medtem ko je ameriški
borzni indeks za mala podjetja S&P 600 Smallcap mesec zaključil 2,9
odstotka nižje. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Money Market EUR
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

n.p.

n.p.

n.p.

Podsklad Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga. Sredstva
nalaga v prvovrstne, visoko likvidne instrumente denarnega trga,
bančne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno
naložbeno politiko. Osnovni naložbeni cilj podsklada je zagotavljati
enakomerno dolgoročno rast vrednosti sredstev ob visoki varnosti
oziroma nizkem tveganju naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s
posebnim poudarkom na zaščiti glavnice.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31.10.2012
EVRO OBMOČJE
SKLAD DENARNEGA TRGA
0,551 mio EUR
10,12 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

DEPOZIT UNICREDIT d.d.

19,61

DEPOZIT BKS BANK D.D.

19,61

DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

11,80

DEPOZIT BANKA CELJE

11,80

DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.

11,80

DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.

7,62

DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR

7,26

DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

6,35

DEPOZIT ABANKA D.D.

6,35

DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR

6,35

Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu aprilu pridobil 0,17
odstotka vrednosti. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni
EURIBOR je bilo negativno, saj se je njena vrednost znižala za 0,001
odstotne točke. Medbančne obrestne mere EURIBOR za 3, 6 in 12
mesecev so nižje za 0,004 odstotne točke, 0,020 odstotne točke in
0,037 odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem lani je enomesečni
EURIBOR nižje za 0,284 odstotne točke. Trimesečni EURIBOR je nižje
za 0,501 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je nižje za 0,683
odstotne točke in enoletni EURIBOR je nižje za 0,801 odstotne točke.
Omenjene obrestne mere znašajo 0,116, 0,207, 0,315 ter 0,510
odstotka. Obrestna mera glavnega refinanciranja Evropske centralne
banke je na dan 30. 04. 2013 znašala 0,75 odstotka, kar pomeni, da se v
zadnjem mesecu ni spremenila.
Nemške polletne zakladne menice kotirajo pri donosnosti -0,025
odstotka, francoske pri 0,008 odstotka, italijanske pri 0,465 odstotka,
nizozemske pa pri -0,010 odstotka. Največji padec donosnosti
beležimo pri italijanskih, ki so nižje za 0,399 odstotne točke. Na
ljubljanski borzi v preteklem mesecu posli z instrumenti denarnega trga zakladnimi menicami in komercialnimi zapisi - niso bili izvedeni. V
mesecu aprilu so bile izdane 6-, 12- in 18-mesečne zakladne menice z
1,70-, 2,99- in 4,15-odstotnim donosom.

Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v
časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v
mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni
vstopni stroški do 0 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 0,5 %. Vstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.

Podsklad
Triglav Obvezniški
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

4,82%

5,57%

9,57%

Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v domače in tuje obveznice z
visoko bonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne
menice, komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena naložbena politika
podsklada predstavlja vlagatelju varno naložbo s stabilnimi donosi, ki
so odvisni od splošnih tržnih gibanj na slovenskem in evropskem
finančnem trgu.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

27.10.2004
SVET
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
8,936 mio EUR
5,17 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

LLOYDS TSB BANK PLC

5,97

ENEL FINANCE INTL NV

5,16

LUXOTTICA GROUP SPA

4,91

RENAULT SA

4,88

BUONI POLIENNALI DEL TES

3,81

GAZ CAPITAL SA

3,78

FRANCE REPUBLIC

3,71

PETROL D.D.

3,55

RABOBANK NEDERLAND

3,41

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

3,18

Sestava naložb po dejavnostih

Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu aprilu pridobil 1,60 odstotka
vrednosti. Evropske državne obveznice so v povprečju pridobile 2,62
odstotka, medtem ko so evropske podjetniške obveznice pridobile 1,40
odstotka. Med državnimi so se najbolje odrezale grške državne
obveznice, ki so pridobile 13,42 odstotka, sledile pa so jim španske
državne obveznice, ki so pridobile 5,16 odstotka in italijanske
državne obveznice, ki so pridobile 4,71 odstotka. Najslabše so se na
drugi strani odrezale švedske državne obveznice, ki so izgubile 0,85
odstotka, sledile pa so jim nemške državne obveznice, ki so pridobile
0,63 odstotka in britanske državne obveznice, ki so pridobile 1,21
odstotka.
Opazno je bilo povečanje naklonjenosti k tveganju, saj so podjetniške
obveznice kreditne ocene AAA pridobile 0,71 odstotka, medtem ko so
bolj tvegane obveznice kreditne ocene BBB pridobile 2,07 odstotka.
Podjetniške obveznice kreditne ocene AA so višje za 0,75 odstotka,
kreditne ocene A pa so višje za 1,07 odstotka. Med državnimi
obveznicami so najboljšo donosnost dosegle dolgoročne, ki so višje za
5,17 odstotka, medtem ko so kratkoročne višje za 1,02 odstotka. Med
podjetniškimi obveznicami so najboljšo donosnost dosegle
dolgoročne, ki so višje za 3,03 odstotka, medtem ko so kratkoročne
višje za 0,93 odstotka. Slovenske obveznice so v povprečju pridobile
6,29 odstotka.
Podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 2 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 1,25 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Rastoči trgi
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

1,15%

0,51%

-6,19%

Triglav Rastoči trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada
je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend
z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih
trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote
investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85% sredstev
podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18.5.2006
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
23,647 mio EUR
4,74 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

4,47

ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

3,85

BANCO BRADESCO SA

2,72

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

2,65

FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD

2,13

HDFC BANK LTD

2,06

CIA VALE DO RIO DOCE

1,99

LUKOIL-SPON ADR

1,87

TENCENT HOLDINGS LTD

1,78

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP

1,30

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu aprilu izgubil 1,9
odstotka vrednosti. Najpomembnejši borzni indeks MSCI Emerging
Markets je mesec zaključil 1,6 odstotka nižje. Med posameznimi
borznimi trgi v prejšnjem mesecu na prvem mestu najdemo
madžarski borzni indeks BUX, ki je pridobil 3,9 odstotka. Sledita mu
indijski borzni indeks Sensex 30, ki je pridobil 2,3 odstotka in tajvanski
borzni indeks TWSE, ki je pridobil 1,1 odstotka vrednosti. Na zadnjem
mestu po uspešnosti najdemo ruski borzni indeks RTSI$, ki je nižje za
5,6 odstotka. Sledita mu čilenski borzni indeks IPSA, ki je izgubil 5,5
odstotka in mehiški borzni indeks Mexbol, ki je izgubil 4,9 odstotka.
Med delnicami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale delnice
kitajskega proizvajalca motornih vozil Great Wall Motor Co Ltd (25,4
odstotka), indijskega farmacevtskega podjetja Dr Reddy's Laboratories
Ltd (14,7 odstotka) in brazilskega naftnega giganta Petroleo Brasileiro SA
(13,2 odstotka). Najslabše pa so se v preteklem mesecu odrezale delnice
južnoafriškega rudarskega podjetja Harmony Gold Mining Co Ltd
(-26,8 odstotka), ter dveh indijskih informacijskih podjetij &#8211;
delnice podjetja Infosys Ltd so izgubile 24,2 odstotka, medtem ko so
delnice podjetja Wipro Ltd izgubile 22,5 odstotka vrednosti. Vse
spremembe so izražene v evrih.

Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Delo,
Dnevnik, Večer in Finance. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Mešani podsklad
Triglav Renta
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

7,22%

-0,04%

-11,47%

Uravnotežena naložbena politika zagotavlja dolgoročno rast
vloženih sredstev s poudarkom na zmanjševanju tveganj, kar
omogoča široka razpršitev pretežno v delnice uspešnih svetovnih
podjetij ter prvovrstne podjetniške in državne obveznice. Del sredstev
je naložen v kratkoročnih netveganih vrednostnih papirjih.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

13.10.1999
SVET
MEŠANI PODSKLAD
27,831 mio EUR
11,31 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

FRANCE REPUBLIC

2,98

KOMERCIALNI ZAPIS MERCATOR D.D.

2,84

LLOYDS TSB BANK PLC

2,55

ENEL FINANCE INTL NV

2,49

REPUBLIKA SLOVENIJA

2,20

LUXOTTICA GROUP SPA

1,97

RENAULT SA

1,96

GAZ CAPITAL SA

1,76

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

1,55

CREDIT SUISSE LONDON

1,54

Sestava naložb po dejavnostih

Vrednost enote premoženja podsklada Triglav Renta se je v preteklem
mesecu ponovno povečala, na kar so tokrat najbolj vplivali evropski
delniški in dolžniški trgi. Vrednost delniškega indeksa S&P 350, ki
meri gibanje največjih evropskih podjetij se je zvišala za 1,3 odstotka,
kar je precej več od primerljivega splošnega svetovnega indeksa.
Razliko lahko v precejšnji meri pripišemo krepitvi evra v primerjavi z
ostalimi pomembnejšimi valutami. Opazno je bilo zmanjšanje
nagnjenosti k tveganju, saj so se bolje odrezali manj ciklični sektorji.
Izmed sektorjev sta namreč največ pridobila sektorja javne oskrbe in
telekomunikacij, najmanj pa sektorja materialov in energije, ki sta mesec
zaključila v negativnem območju. Nadaljevanje optimizma je poleg
makroekonomskih podatkov, ki so bili v povprečju kar optimistični,
vplivala tudi sezona objav rezultatov podjetij za preteklo četrtletje.
Večina podjetij je presegla pričakovanja analitikov, v povprečju pa so
pozitivna tudi pričakovanja o prihodnjem poslovanju.
Tudi dolžniški trg je pretekli mesec zaključil pozitivno. Evropske
državne obveznice so v povprečju pridobile 2,6 odstotka, medtem ko
so evropske podjetniške obveznice pridobile 1,4 odstotka. Med
državnimi so se najbolje odrezale grške državne obveznice, ki so
pridobile 13,4 odstotka, sledile pa so jim španske državne obveznice,
ki so pridobile 5,2 odstotka in italijanske državne obveznice, ki so
pridobile 4,7 odstotka.
Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni
stroški 0 %, upravljavska provizija 2,0 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave
naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti
vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o
tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Severna Amerika
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

12,47%

18,76%

9,37%

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je doseganje
dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov
in dividend. Zato so naložbe podsklada pretežno usmerjene v delnice
podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter
visoko likvidnostjo. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 %
sredstev sklada) usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji
Severne Amerike. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških
ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev
podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18.5.2006
SEVERNA AMERIKA
DELNIŠKI PODSKLAD
8,221 mio EUR
4,08 EUR
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

PFIZER INC

3,19

EXXON MOBIL CORP

2,57

GOOGLE INC

2,30

GENERAL ELECTRIC CO

2,07

BERKSHIRE HATHAWAY INC

1,88

IBM

1,88

APPLE COMPUTER INC

1,77

VERIZON COMMUNICATIONS INC

1,76

SPDR S & P 500 ETF TRUST

1,72

CHEVRON CORP

1,70

Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu aprilu izgubil
odstotek vrednosti. Izmed sektorjev znotraj osrednjega ameriškega
delniškega indeksa S&P 500 je največ pridobil sektor telekomunikacij
(+3,3 odstotka), sledita mu sektor oskrbe (+3,2 odstotka) ter sektor
potrošnih dobrin (+0,3 odstotka), največji poraženci pa so sektor
energije (-3,4 odstotka), sektor industrije (-3,4 odstotka) ter sektor
materialov in surovin (-2,0 odstotka).
Med posameznimi regijskimi borznimi trgi v prejšnjem mesecu na
prvem mestu po donosnosti najdemo japonski borzni indeks NIKKEI 225,
ki je pridobil 5,2 odstotka, sledi evropski borzni indeks S&P EUROPE 350,
kateremu vrednost je v tem mesecu zrasla za 1,3 odstotka, medtem ko je
osrednji ameriški borzni indeks S&P 500 izgubil 0,8 odstotka. Vse
spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklad Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Steber Global
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

5,71%

-12,41%

-31,10%

Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Naložbe podsklada so
globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so
kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti
pričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo v
veliko število delnic, pri čemer se sklad ne omejuje na posamezno
regijo. V portfelju bodo prevladovale naložbe iz razvitih trgov,
pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

30.5.1998
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
304,446 mio EUR
16,33 EUR
Triglav Skladi, Sašo Ivanović

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

KRKA D.D. NOVO MESTO

4,26

HELIOS DOMŽALE

3,30

SPDR S & P 500 ETF TRUST

1,96

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

1,73

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS

1,72

PETROL D.D.

1,55

ALLIANZ AG

1,55

DIAGEO PLC

1,30

ELEKTRO LJUBLJANA

1,28

TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR

1,24

Aprilsko gibanje na svetovnih borzah je bilo precej spremenljivo, z
manjšo korekcijo sredi meseca, ki ji je sledila nadaljnja rast. Zaradi
krepitve evra v primerjavi z večjimi svetovnimi valutami, so nekateri
indeksi merjeno v evrih končali v rdečih številkah, čeprav so bili
pozitivni v lokalni valuti. Na dinamiko gibanja borznih trgov je poleg
makroekonomskih podatkov, ki so bili v povprečju zmerno optimistični,
vplivala tudi sezona objav poslovnih rezultatov. Tu se je izkazalo, da je
zopet približno 2/3 podjetij presegalo pričakovanja analitikov, v
povprečju pa so pozitivna tudi pričakovanja o prihodnjem poslovanju.
Mer razvitimi borznimi trgi je največ zrasel Japonski. Japonski indeks
Nikkei 225 je aprila pridobil 5,2 odstotka (merjeno v evrih) in to navkljub
močnemu padcu jena v primerjavi z evrom (-6,3 odstotka). Indeks
evropskih delnic S&P Europe 350 je aprila pridobil 1,3 odstotka, medtem
ko je ameriški indeks S&P 500 merjeno v evrih izgubil 0,8 odstotka.
Indeks rastočih trgov MSCI EM je preračunano v evre upadel za 2,1
odstotka vrednosti. Ljubljanski borzni indeks SBITOP je aprila obrnil smer
in zrasel za 7,2 odstotka. Vrednost enote premoženja delniškega
podsklada Triglav Steber Global se je aprila okrepila za 0,1 odstotka.

Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Steber Global je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Surovine in materiali
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

-5,21%

n.p.

n.p.

Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je sektorski delniški
sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja surovine
in materiali in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki
imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki
podsklada. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice
drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov
vseh sredstev podsklada. Delež naložb iz sektorja surovine in
materiali ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5.9.2011
GLOBALNI TRGI (SUROVINE IN MATERIALI)
DELNIŠKI PODSKLAD
0,533 mio EUR
10,08 EUR
Triglav Skladi, Jernej Kozlevčar

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

BHP BILLITON LTD

5,82

RIO TINTO PLC

5,19

BASF SE

4,50

MONSANTO CO

3,83

BHP BILLITON PLC

2,67

EL DU PONT DE NEMOURS & CO

2,58

LINDE AG

2,43

AIR LIQUIDE SA

2,35

XSTRATA PLC

2,23

SYNGENTA AG

2,19

Četrti letošnji mesec je prinesel mešano dogajanje na svetovnih
borznih trgih, še najslabše so jo med posameznimi regijami ponovno
odnesli rastoči trgi z dvoodstotnim padcem, med posameznimi sektorji
pa surovine. Depreciacija dolarja in nekatere slabše specifične novice so
negativno vplivale na cene surovin. Mesec so tako ponovno močno v
rdečih številkah zaključile industrijske kovine, močno pa je popustilo
tudi zlato. Baker je upadel na 3,19 dolarja za funt, kar je pomenilo
6,3-odstotno mesečno zmanjšanje, nekoliko manjši padec je beležil
indeks kovin londonske borze (LMEX), saj je izgubil 5,7 odstotka.
Pregovorno najbolj zanesljiv hranilec vrednosti zlato je izgubil 7,6
odstotka in tako nadaljuje padajoči trend, njegova cena se je ustalila pri
1.477 dolarjev za unčo. Še veliko slabše je z 14,1-odstotnim padcem
mesec zaključilo srebro, cena je znašala 24,33 dolarja za unčo. Cena
koruze je po zelo volatilnem mesecu končala 1,7 odstotka nižje,
pšenica pa se je po krepkih preteklih padcih okrepila za 4,9 odstotka.
Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je v aprilu tako beležil
3,5-odstoten padec.

Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Svetovni razviti trgi
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

14,47%

19,50%

10,82%

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi je
doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi
kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe podsklada so globalno
usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij z domicilom na razvitih
trgih ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko
usmerjeno na razvite kapitalske trge, brez osredotočanja na eno
državo ali regijo.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18.5.2006
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
18,328 mio EUR
4,44 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

EXXON MOBIL CORP

2,96

AUTOMATIC DATA PROCESSING

2,47

HSBC HOLDINGS PLC

2,43

APPLE COMPUTER INC

2,21

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

2,04

COCA-COLA CO/THE

1,97

GENERAL ELECTRIC CO

1,77

COMMONTWEALTH BANK OF AUSTRALIA

1,61

ISHARES S&P GLOBAL 100 INDEX FUND

1,61

SIGMA-ALDRICH CORP

1,58

Vlagatelji v delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi so tudi s
preteklim mesecem leta lahko zadovoljni, saj se je vrednost enote
premoženja ponovno povečala. Tokratno povečanje gre predvsem na
račun rasti evropskih delniških trgov, ki so se odrezali precej bolje od
splošnega svetovnega indeksa. V precejšnji meri lahko razliko v
donosnosti pripišemo krepitvi evra v primerjavi z ostalimi svetovnimi
valutami. Nadaljevanje optimizma je poleg makroekonomskih podatkov,
ki so bili v povprečju kar optimistični, vplivala tudi sezona objav
rezultatov podjetij za preteklo četrtletje. Večina podjetij je presegla
pričakovanja analitikov, v povprečju pa so pozitivna tudi pričakovanja o
prihodnjem poslovanju. Izmed sektorjev sta največ pridobila sektorja
javne oskrbe in telekomunikacij, najmanj pa sektorja materialov in
energije, ki sta mesec zaključila v negativnem območju.

Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Top Brands
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

n.p.

n.p.

n.p.

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Top Brands je doseganje
dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov
in dividend. Zato so naložbe podsklada globalno usmerjene, in sicer v
delnice podjetij z močnimi blagovnimi znamkami, ki imajo izgrajene
poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in
visoko likvidnost. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 %
sredstev sklada) usmerjene v globalno regijo razvitih trgov. Naložbe v
delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo
najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31.10.2012
GLOBALNI RAZVITI KAPITALSKI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
1,847 mio EUR
10,58 EUR
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

3,83

PFIZER INC

3,61

EBAY INC

3,47

TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR

2,88

ENI SPA

2,78

HOME DEPOT INC

2,43

CHEVRON CORP

2,43

JOHNSON & JOHNSON

2,33

BAYER AG

2,32

GOOGLE INC

2,19

Delniški podsklad Triglav Top Brands je v mesecu aprilu pridobil 0,1
odstotka vrednosti. Izmed sektorjev v prejšnjem mesecu na prvem
mestu po donosnosti najdemo sektor oskrbe (+6,5 odstotka), sledita
sektor telekomunikacij (+2,4 odstotka) ter sektor zdravstva (+1,5
odstotka). Najslabše pa so se odrezali sektor energije (-1,6 odstotka),
sektor informacijske tehnologije (-1,1 odstotka) in sektor osnovnih
potrošnih dobrin (+0,4 odstotka).
Med posameznimi borznimi trgi najdemo na prvem mestu po
donosnosti italijanski borzni indeks FTSE MIB, ki je višje za 9,3 odstotka,
sledita mu japonski borzni indeks TOPIX, ki je pridobil 6,0 odstotka in
francoski borzni indeks CAC 40, ki je pridobil 3,3 odstotka vrednosti. Na
zadnjem mestu po uspešnosti najdemo ruski borzni indeks MICEX, ki je
izgubil 6,1 odstotka, sledita mu mehiški borzni indeks MEXICO IPC, ki je
nižje za 5,3 odstotka in kanadski borzni indeks S&P/TSX COMPOSITE, ki
je izgubil 3,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Top Brands je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad
Triglav Zdravje in farmacija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.04.2013
12 mesecev

36 mesecev

60 mesecev

26,51%

n.p.

n.p.

Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih
dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti ter s tem
zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Delež
naložb v delnice iz sektorja zdravstvo, kot je določeno po mednarodni
klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard), ni nižji od 80
odstotkov sredstev podsklada, delež naložb v delnice in v enote
premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov pa skupaj
predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.04.2013):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5.9.2011
GLOBALNI TRGI (IZ SEKTORJA ZDRAVSTVA)
DELNIŠKI PODSKLAD
6,642 mio EUR
14,16 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč

Sestava naložb po državah

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.04.2013
Oznaka naložbe

%

PFIZER INC

8,36

ROCHE HOLDING AG

8,31

SANOFI SA

6,04

JOHNSON & JOHNSON

4,97

ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR INDEX FUND

3,97

AMGEN INC

3,66

GLAXOSMITHKLINE PLC

3,27

NOVARTIS AG-REG.SHS

3,09

NOVO NORDISK A/S

2,91

ABBOTT LABORATORIES

2,89

Vlagatelji v delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija so tudi s
preteklim mesecem leta lahko zelo zadovoljni, saj se je vrednost enote
premoženja ponovno povečala in sicer za 1,3 odstotka. Zdravstveni
sektor ponovno izkazuje nadpovprečno mesečno donosnost, enako velja
tudi za donosnost na letni ravni. Pretekli mesec je večina industrij
znotraj sektorja zdravstva končala v zelenih številkah, izjema so le
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo medicinske opreme.
Ponovno, tokrat že peti mesec zapored, so se najbolje odrezala
podjetja, ki se ukvarjajo z biotehnologijo, ki pretekli mesec povprečju
beležijo rast v višini 4 odstotkov. Kljub temu, da zaradi preteklih
nadpovprečnih donosov kratkoročna korekcija ni izključena, prihodnji
obeti za sektor ostajajo pozitivni. Ključni dejavniki rasti so demografski
trendi, povečevanje obsega izdatkov na razvijajočih se trgih in razvoj
novih zdravil.

Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo, so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

