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 Stopnja tveganja  Delniški podsklad Posodobljeno dne 06.04.2012 

   Minimalni časovni horizont vlaganja: > 5 let 
 

 
  

 Gibanje vrednosti sklada 

 

   

 Naložbeni cilj in politika  

 ALTA GOLD je namenski podsklad. Najmanj 85 % svojih 
sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami 
v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s 
podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna 
dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali 
predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma 
poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. 
Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 
10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, 
depozite in instrumente denarnega trga.  
 
Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti 
sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki 
razpršenosti naložb.  

 

   

 
 

 

Zakaj ALTA GOLD?  

Zlato zaradi svojih edinstvenih značilnosti ponuja zanimivo 
naložbeno obliko; tudi v razmerah povečane inflacije. Dejstva: 
Zlato ni korelirano z nobenim premoženjskim trgom. 
Povpraševanje po njem narašča s strani držav v razvoju in 
njihovih prebivalcev, ki imajo vse večjo kupno moč (Indija, 
Kitajska). Njegovi viri so omejeni (po nekaterih podatkih je znanih 
in odkritih rezerv zlata le še za 15 let). Visoka volatilnost delniških 
trgov in politični spori v svetu podžigajo rast njegove vrednosti. 
Žlahtne kovine so v finančnih krizah edino povsod sprejemljivo 
plačilno sredstvo. Centralne banke razvitih držav imajo zaradi 
varnosti več kot polovico državnih rezerv v zlatu. 
 

 

 Podatki do 31.03.2012 Letos 2011 2010 2009 2008 Od začetka 

 Podsklad -4,68% -19,66% 39,09% 38,14% -31,83% 8,81% 
   

 Struktura sklada  Podatki na dan 31.03.2012 

 Struktura naložb sklada po vrsti naložb  
 Delnice 95,84% 

 

 Denarna sredstva 4,11% 
 Terjatve 0,05% 
   
   
   
   
 Struktura naložb sklada po državah   
 Kanada 61,40% 

 

 ZDA 19,28% 
 Avstralija 9,95% 
 Južna Afrika 4,31% 
 Jersey 3,02% 
 Ostalo 2,04% 
   
 Struktura naložb sklada po dejavnostih  
 Surovine 100,00% 

    
   
   
   
   
   
 Struktura naložb sklada po valutah   
 CAD 54,91% 

 

 

 

 

 
 USD 35,84% 
 AUD 6,73% 
 GBP 2,52% 
   
   
   

 Največje naložbe sklada Podatki na dan 31.12.2011 

 NEWMONT MINING CORP 5,41%  
 FRANCO-NEVADA CORP. 4,76% 
 GOLDCORP INC 4,74% 
 ROYAL GOLD INC 4,53% 
 ALACER GOLD CORPORATION 4,27% 

  

 Osnovne informacije sklada   

 Geografska usmerjenost globalna 

 

Vstopna provizija*  

 Sektorska usmerjenost žlahtne kovine za enkratna vplačila  max. 3,00% 

 Začetek poslovanja sklada 22.11.2006 za imetnike VN Alta 5+ ali Alta 10+ max. 1,50% 

 Valuta EUR za imetnike VN Alta Baby 0% 

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

  Izstopna provizija 0% 

  Upravljavska provizija     2,40% 

ČVS (v mio EUR) na dan 31.03.2012 2,03 Prestopna provizija** 0% 

ISIN koda SI0021400799 **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) 2,50% 

PTR (01.01.2011 – 31.12.2011) -17,65% 

    
 
 
 
 
 
ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja delniški podsklad ALTA GOLD. 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 3%). 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/

