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 Stopnja tveganja  Obvezniški podsklad Posodobljeno dne 06.04.2012 

   Minimalni časovni horizont vlaganja: > 3 let 
 

 
  

 Gibanje vrednosti sklada 

 

   

 Naložbeni cilj in politika  

 ALTA BOND je obvezniški podsklad. Najmanj 90 % svojih 
sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter 
instrumente denarnega trga.  
 
Cilj podsklada je doseganje boljših ali vsaj enakovrednih 
donosov v primerjavi s tradicionalnimi oblikami varčevanja, 
kakršni so bančni depoziti, hranilne vloge idr.  

 

   

 
 

 

Zakaj ALTA BOND?  

Obvezniški podsklad je zelo koristno dopolnilo delniškim 
podskladom, saj je običajno najdonosnejši ravno v obdobjih, ko 
so delniški skladi najmanj donosni. Tveganje je manjše, temu 
ustrezno nižja pa je tudi pričakovana donosnost. ALTA BOND je 
eden najuspešnejših obvezniških podskladov v Sloveniji, kar 
potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši podsklad v 
segmentu obvezniških vzajemnih skladov/podskladov.

 

 

 

 Podatki do 31.03.2012 Letos 2011 2010 2009 2008 Od začetka 

 Podsklad 4,11% 0,14%  3,86% 7,01% -4,50% 43,30% 
   

 Struktura podsklada Podatki na dan 31.03.2012 

 Struktura naložb podsklada po vrsti naložb  

 Obveznice 85,34% 

 

 Instrumenti denarnega trga 6,74% 
 Depoziti 2,82% 
 Terjatve 2,49% 
 Investicijski kuponi 1,85% 
 Ostalo 0,77% 
   
 Struktura naložb podsklada po državah   
 Slovenija 27,29% 

 

 Francija 10,03% 
 Nizozemska 7,84% 
 Brazilija 6,46% 
 Velika Britanija 5,22% 
 Ostalo 43,18% 
   
 Struktura naložb podsklada po dejavnostih  
 Finance 28,92% 

 

 Energetika 13,52% 
 Javna oskrba 10,50% 
 Surovine 9,28% 
 Industrija 9,22% 
 Ostalo 28,56% 
   
 Struktura naložb podsklada po valutah   

 EUR 100,00%             
  

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   

 Največje naložbe podsklada Podatki na dan 31.12.2011 
 PET 02 2,58%  
 E.ON INTL FINANCE BV 2,45% 
 OMV AG 2,35% 
 GAZ CAPITAL  2,29% 
 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2,26% 

  

 Osnovne informacije podsklada   

 Geografska usmerjenost globalno 

 

Vstopna provizija*  

 Sektorska usmerjenost vsi za enkratna vplačila  max. 1,00% 

 Začetek poslovanja sklada 09.08.2004   

 Valuta EUR   

   
*Celotno lestvico vstopnih provizij najdete v Trženjski politiki Krovnega 
sklada ALTA. 

  Izstopna provizija 0% 

  Upravljavska provizija     0,95% 

ČVS (v mio EUR) na dan 31.03.2012 16,52 Prestopna provizija** 0% 

ISIN koda SI00214200823 **Prestopi med podskladi Krovnega sklada ALTA so brezplačni z nekaterimi 
izjemami. Prestopi med ALTA vzajemnimi skladi in podskladi Krovnega 
sklada ALTA imajo vstopne  in  izstopne provizije po veljavni lestvici. 
Trženjska poltika Krovnega sklada ALTA;  
Trženjska politika indeksnega vzajemnega sklada ALTA EUROSTOCK. 
Trženjska politika sklada prilagodljive sestave naložb ALTA SENIOR. 

Banka skrbnica NLB d.d. 

TER (01.01.2011 – 31.12.2011) 1,08% 

PTR (01.01.2011 – 31.12.2011) -19,52% 

    
 
 
 
 
 
ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja obvezniški podsklad ALTA BOND. Prospekt krovnega sklada z 
vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 
9.00 do 15.00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena 
vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila podsklada ter režim vstopnih in izstopnih 
stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla 
donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost delniških podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). 
Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja je 1%). Izstopne provizije ni. Donos tako znižajo samo vstopni stroški. 
 

 www.alta-skladi.si    080 10 60 

 ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.  

Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel.: 01 3 200 400, Fax: 01 3 200 401 

www.alta.si  

 

http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/AANeprenosljivi/Trzenjska%20politika%20z%20lestvico%20vstopnih%20in%20izstopnih%20stro%C5%A1kov.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/AANeprenosljivi/Trzenjska%20politika%20z%20lestvico%20vstopnih%20in%20izstopnih%20stro%C5%A1kov.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/AANeprenosljivi/Trzenjska%20politika%20z%20lestvico%20vstopnih%20in%20izstopnih%20stro%C5%A1kov.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/ALTA%20EUROSTOCK/Trzenjska%20politika%20ALTA%20Eurostock.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/1%20ALTA%20skupni%20dokumenti/Tr%C5%BEenjska%20politika/Trzenjska%20politika_ALTA%20Senior.pdf
http://alta.si/Vzajemni_skladi
http://www.alta-skladi.si/
http://www.alta-skladi.si/

