
 

                            

 

TEDENSKO POROČILO PODSKLADA DENARNEGA TRGA 

ALTA MONEY MARKET EUR 

NA DAN: 22.1.2020 

 

PODATKI SKLADA    RAZČLENITEV PO ZAPADLOSTI (DNEVI) % 

Čista vrednost sredstev (v mio) 8,30  0-1 56,63 

Donos v tekočem letu -0,01  8-90 25,31 

Kreditni profil sklada¹ 1,68  91-180   4,80 

WAL² (v dnevih) 53,32  181-397 13,92 

WAM³ (v dnevih) 53,32    
 

 

NALOŽBA VRSTA NALOŽBE DRŽAVA DELEŽ % DATUM ZAPADLOSTI 

BKS BANK AG Št. 12002539 Depoziti Slovenija 12,06 - 

BANKA SPARKASSE d.d. Št.0236/0019919-00 Depoziti Slovenija 12,04 - 

NLB d.d. Št. OP1417800002 Depoziti Slovenija 10,85 - 

NKBM d.d.     Depoziti Slovenija 9,04 - 

ADDIKO BANK d.d. Št.19936653 Depoziti Slovenija 6,63 - 

SKB BANKA d.d. Št. 03215-4001835583 Depoziti Slovenija 6,02 - 

SKB 03215-4002048110 Depoziti Slovenija 6,02 27.08.2020 

SIK06 Instrumenti denarnega trga Slovenija 5,98 11.12.2020 

GEN08 Instrumenti denarnega trga Slovenija 4,80 26.06.2020 

ADDIKO BANK d.d., ZAGREB Št. 201900000189 Depoziti Hrvaška 4,22 03.04.2020 

 

To poročilo družba objavlja na podlagi drugega odstavka 36. člena Uredbe (EU) 2017/1131 o skladih denarnega trga 

Kreditni profil sklada je tehtano povprečje lastnih kreditnih ocen posameznih naložb, pri čemer vrednosti pomenijo: 
1 – visoka kreditna kakovost,  
2 – srednja kreditna kakovost   
3 – nižja kreditna kakovost 
 
WAL² - tehtano povprečno trajanje lahko znaša največ 12 m (365/360 dni) 

WAM³ - tehtana povprečna zapadlost lahko znaša največ 6 m (182/180 dni) 

 

 

 

 

 

 

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski 

obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih podskaldnov Krovnega sklada ALTA v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. 

OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne in izstopne stroške. 

Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4 odstotke. Najvišji izstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja 

investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Zgornja pravila veljajo za vse podsklade Krovnega sklada ALTA razen: 

a) pri Delniškem podskladu ALTA HEALTH za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke; 

b) pri Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 20. 4. 2018, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke; 

c) izstopni stroški ne veljajo za Varčevalne načrte Krovnega sklada ALTA. Zgoraj našteti stroški tako znižujejo prikazano donosnost. 

 

Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi 

vlagatelj. 

http://www.alta.si/
http://www.alta.si/

