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Ustanovitev kot vzajemni sklad

Upravljavska provizija

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z

aktivnim upravljanjem portfelja pretežno podjetniških obveznic in s

spodbujanjem trajnostnih vidikov v poslovanju njihovih izdajateljev (ESG).

Podjetniške obveznice predstavljajo vsaj 70 %, skupaj z državnimi

obveznicami pa vsaj 90 % sredstev sklada. Obveznic s trgov v razvoju je

največ 30 %,  od  katerih  je  lahko  največ  10 % brez zadostne bonitete.

Sredstva so lahko naložena tudi v zamenljive obveznice, vendar ne več

kot 20 %. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Najmanj 75 % sredstev sklada je naloženih v finančne instrumente, s

katerimi sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti. Sklad se uvršča

med finančne produkte iz 8. člena Uredbe SFDR. Za varovanje

premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene

finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe).

Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi

donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo

dvigniti svoj denar prej kot v treh letih.

ni stroškov

2,00 %

1,00 %

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

Markit iBoxx Corporates Overall EUR Total Return 100 %

Pretekli donosi

-3,57 %1-letni

-6,68 %3-letni (kumulativno)

-8,09 %5-letni (kumulativno)

-0,066 %Povprečna tedenska donosnost
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Zbirni kazalnik tveganja

Večje tveganjeManjše tveganje

28. 4. 2023
5

10 največjih naložb na datum:

NESTE OYJ 0,75% 25/03/2028 4,77 %OBVEZNICA

SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,25% 09/11/2027 4,16 %OBVEZNICA

KONINKLIJKE KPN NV 0,875% 15/11/2033 4,12 %OBVEZNICA

TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3,5% 13/01/2028 4,12 %OBVEZNICA

COOPERATIEVE RABOBANK UA 0,625% 27/02/2024 3,98 %OBVEZNICA

JPMORGAN CHASE & CO 1,5% 27/01/2025 3,95 %OBVEZNICA

CREDIT AGRICOLE LONDON 1,0% 16/09/2024 3,95 %OBVEZNICA

SOCIETE GENERALE 1,125% 23/01/2025 3,90 %OBVEZNICA

OTE PLC 0,875% 24/09/2026 3,77 %OBVEZNICA

BMW FINANCE NV 0% 11/01/2026 3,76 %OBVEZNICA

Gibanje VEP (v EUR) 4

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 28. 4. 2023
5

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 28. 4. 2023
5
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