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mešani fleksibilni globalni sklad razvitih trgov
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ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Upravljavska provizija

Naložbena politika

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

aktivnim upravljanjem različnih vrst naložb. Portfelj, sestavljen iz delnic,

državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga,

zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja se lahko

v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim

razmeram. Naložbe so usmerjene pretežno v globalne razvite trge. 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. Prihodek iz dividend ponovno vložimo. Sklad

mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej

kot v petih letih. 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. Prihodek iz dividend

ponovno vložimo. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo

dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.
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Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI AC World 60 %

Markit iBoxx Overall EUR Total Return 40 %

Pretekli donosi

-3,67 %1-letni

14,37 %3-letni (kumulativno)

6,48 %5-letni (kumulativno)

-0,044 %Povprečna tedenska donosnost
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Zbirni kazalnik tveganja

Večje tveganjeManjše tveganje
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10 največjih naložb na datum:

DBX S&P 500 SWAP UCITS 6,96 %SKLAD

ŠPANSKA I/L OBVEZNICA 1,8% 30/11/2024 2,61 %OBVEZNICA

ISHARES CORE S&P 500 2,51 %SKLAD

FRANCOSKA I/L OBVEZNICA 0,1% 01/03/2029 2,41 %OBVEZNICA

CINKARNA CELJE D.D. 2,24 %NAVAD. DELNICA

SID BANKA 0,125% 24/06/2026 2,08 %OBVEZNICA

LYX ETF S&P 500 2,07 %SKLAD

FRANCIJA I/L OBVEZNICA 3,15% 25/07/2032 2,00 %OBVEZNICA

APPLE INC 1,80 %NAVAD. DELNICA

MICROSOFT CORPORATION 1,60 %NAVAD. DELNICA

Gibanje VEP (v EUR) 4

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