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V finančnem okolju, pri čemer se
v ZDA pripravljajo na serijo
dvigov obrestne mere, bi
pričakovali večje donose pri
cikličnih sektorjih in manjše ali
negativne pri defenzivnih
sektorjih. Tako je v tem letu
podoba donosov mešana. Na eni
strani je zelo dobra podoba v
ZDA, kjer se trg bohoti že z več
kot petodstotno rastjo, in na

ALTA SKLADI MESEČNO POROČILO 2017

razvijajočih se trgih, ki so letos v
povprečju pridobili že več kot
sedem odstotkov. Na drugi strani
je nekoliko manj donosna podoba
v Evropi, kjer so trgi pridobili le
dobre tri odstotke. Med cikličnimi
sektorji vodijo sektorji
tehnologije, trajnih dobrin in
materialov, med defenzivnimi pa
zdravstvo in osnovne potrošne
dobrine.
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Odlične razmere na delniških trgih
V finančnem okolju, pri čemer se v ZDA pripravljajo na serijo
dvigov obrestne mere, bi pričakovali večje donose pri
cikličnih sektorjih in manjše ali negativne pri defenzivnih
sektorjih. Tako je v tem letu podoba donosov mešana. Na
eni strani je zelo dobra podoba v ZDA, kjer se trg bohoti že
z več kot petodstotno rastjo, in na razvijajočih se trgih, ki so
letos v povprečju pridobili že več kot sedem odstotkov. Na
drugi strani je nekoliko manj donosna podoba v Evropi, kjer
so trgi pridobili le dobre tri odstotke. Med cikličnimi sektorji
vodijo sektorji tehnologije, trajnih dobrin in materialov, med
defenzivnimi pa zdravstvo in osnovne potrošne dobrine.
Prav osnovne potrošne dobrine so veliko presenečenje tega
leta, saj je sektor med analitiki zaradi visokih vrednotenj in
upočasnitve rasti poslovanja precej neprivlačen. Če so
mogoča še zvišanja obrestne mere, bi morala najbolj trpeti
prav podjetja z visokimi dividendami (kot sta sektorja
osnovnih potrošnih dobrin in javne oskrbe).
Kaj je znova potisnilo navzgor sektor osnovnih potrošnih
dobrin? Za mnoge udeležence trga presenetljiv korak
živilskega velikana Kraft Heinz, ki je predlagal združitev z
evropskim velikanom Unileverjem. Transakcija bi znašala
143 milijard dolarjev in bi bila največja združitev v tej panogi
ali tretja največja transakcija v zgodovini prevzemov.
Vodstvo Unileverja je jasno in glasno zavrnilo združitev, saj
s tem podcenjujejo vrednost podjetja.
V primeru transakcije bi se združitev izvedla pri kazalnikih:
tržna kapitalizacija + neto dolg na prodajo 2,9 in tržna
kapitalizacija + neto dolg na dobiček iz poslovanja pred
amortizacijo 17,1. To bi pomenilo, da so nekatera podjetja v
sektorju še poceni, in tudi med analitskimi hišami ni razloga,
da sektor tudi v prihodnje ne bi bil priljubljen.

Z umikom združitve sta tako oba velika koncerna pod
velikim pritiskom. Kraft Heinz bo v sektorju zagotovo še
naprej prevzemal, podobno je mogoče pričakovati tudi od
Unileverja, ki bi se s tem branil morebitnega poznejšega
napada. Med morebitnimi tarčami Unileverja bi lahko bila
tudi večja podjetja, ki se ukvarjajo z izdelki za osebno nego
in dom, kot so Colgate, Kimberly-Clark, L'Oreal, Henkel in
Beirsdorf. Pri teh je rast poslovanja višja kot v prehranski
industriji.
Največ nelagodja med vlagatelji ohranja obetavni sektor
energije, ki je letos padel za več kot šest odstotkov, cene
nafte pa nikakor ne morejo prebiti meje 60 dolarjev za
sodček. Med vlagatelji še obstaja skepticizem, da se države
članice OPEC-a ne bodo držale dogovora in bodo
tradicionalno kršile sporazum. A vendar se udeleženci
dogovora za zdaj držijo in zmanjšujejo proizvodnjo. In zakaj
se kljub zmanjšanju proizvodnje nafta ne podraži? Težava je
predvsem v ZDA, kjer se je zaradi višjih povprečnih cen
nafte povečalo število aktivnih vrtin, posledično se je
povečala tudi proizvodnja. Prav strah, da se bo na trg vrnila
ameriška proizvodnja, ZDA pa bodo začele kopičiti zaloge
nafte, preprečuje rast cene nafte. V svetu je v zadnjem času
mogoče zaznati, da se zaloge nafte po državah
zmanjšujejo. Prav velike zaloge so bile poleg prevelike
proizvodnje tudi vzrok neravnovesja med povpraševanjem
in ponudbo.
Velika verjetnost je, da bo tempiranje kopičenja zalog nafte
v ZDA še naprej vplivalo na ceno nafte in gibanje cene v
razponu med 50 in 55 dolarji za sodček nafte WTI. Večji
preobrat bi lahko dočakali aprila in maja, ko bo bolj jasno
razmerje dogovorjenega zmanjšanja proizvodnje in
zmanjšanja svetovnih zalog ter seveda zvišanja cene nafte
na približno 60 dolarjev za sodček.

Ker se je pred tem špekuliralo, da bo Kraft Heinz prevzemal
podjetja na domačem trgu, kot so Mondelez, General Mills
in Kellog, so po najavi združitve z Unileverjem poletele
delnice tudi drugih podjetij v sektorju (Colgate, Kimberly
Clark). Tudi po tem, ko je Kraft Heinz umaknil predlog,
delnice v sektorju ohranjajo zelo dobro vrednost. Ni namreč
izključeno, da bi se Kraft Heinz proti koncu leta vrnil z novo,
še boljšo ponudbo. Ne smemo namreč zanemariti, da ima
zelo močno finančno zaledje, med njegovimi delničarji pa
sta med drugimi tudi Warren Buffet in brazilska investicijska
družba 3G Capital.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ABS
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v %)
na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ABS

25.934.161,51

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ABS

V zadnjih
12-ih mes.
1,13 %

V zadnjih
36-ih mes.
9,99 %

V zadnjih
60-ih mes.
21,87 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v
%) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP
1 ISHARES RUSSEL 2000

Kratko ime VP Delež (%)
IWM US

4,07 %

2 GENERAL DYNAMICS CORPORATION GD US

3,78 %

3 COMCAST CORPORATION CLASS A CMCSA US

3,72 %

4 MERCATOR D.D.

MEL10

3,66 %

5 WALT DISNEY CO LTD

DIS US

3,59 %

6 IMPOL 2000, D.D.

IM01

3,53 %

7 INTEL CORPORATION

INTC US

3,51 %

8 UNITED TECHNOLOGIES CORP

UTX US

3,48 %

9 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03
10 PRICELINE GROUP INC

PCLN US

3,30 %
3,29 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti (v
%) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ABS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ASIA
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ASIA

16.652.509,95

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ASIA

V zadnjih
12-ih mes.
23,42 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
38,14 % 31,03 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v
%) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,41 %

2 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

4,64 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,52 %

4 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

2,94 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

2,88 %

6 JD.COM INC-ADR

JD US

2,41 %

7 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

1288 HK

2,34 %

8 SIAM CEMENT PCL-NVDR

SCC-F TB

2,13 %

9 NAVER CORP

035420 KS

2,10 %

941 HK

2,08 %

10 CHINA MOBILE LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ASIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA BALKAN
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BALKAN

11.800.623,99

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BALKAN

V zadnjih
12-ih mes.
16,15 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
17,88 % 17,50 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po državah
(v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

8,43 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,76 %

3 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS

6,14 %

4 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

5,57 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,08 %

6 AGROKOR D.D.

AGROK 0

4,15 %

7 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,11 %

8 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

4,05 %

9 LUKA KOPER

LKPG SV

3,96 %

ADRSPA CZ

3,39 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA BOND
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BOND

9.750.420,18

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BOND

V zadnjih
12-ih mes.
1,86 %

V zadnjih
36-ih mes.
7,54 %

V zadnjih
60-ih mes.
10,42 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah (v
%) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

5,59 %

2 PETROL D.D. LJUBLJANA

PET 03

5,09 %

3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

5,04 %

4 BELGIUM KINGDOM

BGB 0.8

4,94 %

5 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D. GRV05

4,65 %

6 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 2 1/2

4,60 %

7 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 6 1/4

4,23 %

8 MERCATOR D.D.

MEL11

4,12 %

9 REPUBLIC OF IRELAND

IRISH 5

4,05 %

10 REPUBLIKA SLOVENIJA

SLOREP 2 1/4 3,78 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ENERGY
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ENERGY

8.030.868,63

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ENERGY

V zadnjih
12-ih mes.
28,34 %

V zadnjih
36-ih mes.
7,66 %

V zadnjih
60-ih mes.
-1,10 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 28.02.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PIONEER NATURAL RESOURCES

PXD US

7,06 %

2 EOG RESOURCES INC

EOG US

6,42 %

3 CIMAREX ENERGY CO

XEC US

5,61 %

4 HALLIBURTON CO

HAL US

5,53 %

5 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

5,07 %

6 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,78 %

7 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CLR US

4,20 %

8 CHEVRON CORP

CVX US

4,08 %

9 PATTERSON-UTI ENERGY

PTEN US

2,89 %

FANG US

2,87 %

10 DIAMONDBACK ENERGY INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA EUROPE
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA EUROPE

6.624.581,04

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
13,00 %

V zadnjih
36-ih mes.
4,26 %

V zadnjih
60-ih mes.
21,43 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 28.02.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 VINCI S.A.

DG FP

3,74 %

2 SIEMENS AG

SIE GR

3,64 %

3 SAP AG

SAP GR

3,63 %

4 ALLIANZ

ALV GR

3,46 %

5 BASF GR

BAS GR

3,44 %

6 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

AD NA

3,42 %

7 DAIMLER

DAI GR

3,29 %

8 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX

3,16 %

9 DEUTSCHE POST AG-REG

DPW GR

3,10 %

UNA NA

2,98 %

10 UNILEVER NV-CVA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GLOBAL
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL

40.437.343,93

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GLOBAL

V zadnjih
12-ih mes.
19,69 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
32,38 % 45,74 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po državah
(v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

2,23 %

2 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,69 %

3 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,49 %

4 CITIGROUP INC

C US

1,39 %

5 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,34 %

6 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

EWJ US

1,19 %

7 DELNIŠKI PODSKLAD PSP ŽIVA

PSZIVAA

1,12 %

8 AMAZON.COM INC

AMZN US

0,98 %

9 WELLS FARGO & COMPANY

WFC US

0,94 %

10 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US

0,89 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GLOBAL EMERGING
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
28.02.2014 do 28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po
vrsti naložb (v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL EMERGING

9.101.726,40

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA GLOBAL EMERGING 31,88 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
34,65 % -3,70 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 28.02.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

4,74 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,51 %

3 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

3,13 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,03 %

5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,71 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,27 %

7 ITAU UNIBARCO HOLDING SA

ITUB US

1,94 %

8 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

1,88 %

9 CHINA MOBILE HK

CHL US

1,86 %

1398 HK

1,81 %

10 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost
vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno
prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GOLD
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti naložb (v
%) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOLD

3.662.586,67

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOLD

V zadnjih
12-ih mes.
16,52 %

V zadnjih
36-ih mes.
2,13 %

V zadnjih
60-ih mes.
-49,01 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po državah (v
%) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BARRICK GOLD CORP

ABX US

8,71 %

2 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

5,53 %

3 NEWMONT MINING CORP

NEM US

5,22 %

4 GOLDCORP INC

G CN

4,98 %

5 ACACIA MINING PLC

ACA LN

4,79 %

6 VANECK VECTORS GOLD MINERS

GDX US

4,33 %

7 KINROSS GOLD CORP

K CN

3,78 %

8 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

BVN US

3,77 %

9 B2GOLD CORPORATION

BTO CN

3,48 %

DGC CN

3,47 %

10 DETOUR GOLD CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po dejavnosti
(v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 7 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 7 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOLD nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GOODS
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOODS

3.521.169,36

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOODS

V zadnjih
12-ih mes.
8,75 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
47,71 % 62,23 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah
(v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

7,32 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

5,60 %

3 ALTRIA GROUP INC

MO US

5,57 %

4 PEPSICO INC

PEP US

3,65 %

5 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,56 %

6 ADIDAS AG

ADS GR

3,51 %

7 L'OREAL SA

OR FP

3,42 %

8 TIME WARNER INC

TWX US

3,30 %

9 NESTLE SA

NESN VX

3,30 %

AD NA

3,17 %

10 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOODS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA HIGH YIELD BOND
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
28.02.2014 do 28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
na dan 28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)
ALTA HIGH YIELD BOND

9.813.308,18
V zadnjih
12-ih mes.
5,23 %

V zadnjih
36-ih mes.
8,29 %

V zadnjih
60-ih mes.
20,89 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po državah (v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP
1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP

Kratko ime VP Delež (%)
IHYG LN

7,82 %

2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,65 %

3 TELEKOM AUSTRIA

2,57 %

TKAAV 5 5/8

4 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

2,50 %

5 LGE HOLDCO VI

ZIGGO 7 1/8

2,35 %

6 REPSOL INTL FINANCE

REPSM 3 5/8

2,35 %

7 ANGLO AMERICAN CAPITAL

AALLN 2 7/8

2,18 %

8 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)

GAZPRU 4 5/8 2,18 %

9 BANCO POPOLARE

BAMIIM 3 1/2

2,16 %

MOLHB 2 5/8

2,16 %

10 MOL HUNGARIAN OIL & GAS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih
skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo
celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA INDIA
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA INDIA

4.448.229,79

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA INDIA

V zadnjih
12-ih mes.
36,60 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
61,04 % 33,10 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah (v
%) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

6,97 %

2 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

5,91 %

3 ITC LTD

ITC IN

5,72 %

4 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

5,33 %

5 TATA MOTORS LTD

TTMT IN

4,73 %

6 SUN TV NETWORK LTD

SUNTV IN

4,09 %

7 SUN PHARMACEUTICALS

SUNP IN

3,89 %

8 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

3,55 %

9 STATE BANK OF INDIA

SBIN IN

3,43 %

MSIL IN

3,39 %

10 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INDIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA KOMET
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrsti naložb (v
%) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA KOMET

664.223,41

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA KOMET

V zadnjih
12-ih mes.
11,05 %

V zadnjih
36-ih mes.
0,32 %

V zadnjih
60-ih mes.
1,77 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po državah
(v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP
1 SAMSUNG ELECTRONICS CO

Kratko ime VP Delež (%)
005930 KS

7,27 %

2 GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB MM

4,54 %

3 MEXICHEM SAB DE CV

MEXCHEM*

4,51 %

4 NAVER CORP

035420 KS

4,30 %

5 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR

TV US

3,62 %

6 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX US

3,38 %

7 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

3,17 %

8 MEGACABLE HOLDINGS-CPO

MEGACPO MM 3,10 %

9 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B

GMEXICOB MM3,05 %

10 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,03 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA KOMET nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA MONEY MARKET EUR
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
28.02.2014 do 28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
po vrsti naložb (v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR na dan 28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA MONEY MARKET EUR

7.462.921,32

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA MONEY MARKET EUR 0,05 %

V zadnjih
36-ih mes.
0,89 %

V zadnjih
60-ih mes.
3,68 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SPARKASSE D.D.

DEPOZIT

18,37 %

2 BKS BANK AG

DEPOZIT

18,35 %

3 SKB D.D.

DEPOZIT

18,35 %

4 GORENJE D.D.

GRV05

7,91 %

5 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

7,33 %

6 NLB D.D.

NLB D.D.

6,60 %

7 MERCATOR D.D.

MEL11

5,57 %

8 MERCATOR D.D.

MEL10

2,39 %

9
10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 1 so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 1 lahko izpostavljene nizkim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost
vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno
prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA NEW EUROPE
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od
28.02.2014 do 28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE na
dan 28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA NEW EUROPE

6.926.103,18

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA NEW EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
34,73 %

V zadnjih
36-ih mes.
9,04 %

V zadnjih
60-ih mes.
-12,08 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
državah (v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

8,21 %

2 LUKOIL PJSC-SPON ADR

LKOD LI

6,73 %

3 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

ROSN LI

5,75 %

4 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK LI

4,43 %

5 X5 RETAIL GROUP NV

FIVE LI

4,39 %

6 MOBILE TELESYSTEMS

MBT US

4,09 %

7 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS

MMK LI

3,68 %

8 OTP BANK NYRT

OTP HB

3,21 %

9 KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

KGH PW

3,20 %

OGZD LI

3,03 %

10 GAZPRM SP ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih
skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo
celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA PHARMA-TECH
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
28.02.2014 do 28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
na dan 28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA PHARMA-TECH
Sprememba
vrednosti (%)
ALTA PHARMA-TECH

10.202.943,03
V zadnjih
12-ih mes.
12,11 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
28,18 % 61,88 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po
državah (v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

5,33 %

2 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,64 %

3 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

3,33 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,07 %

5 ALLERGAN PLC

AGN US

2,91 %

6 REGENERON PHARMACEUTICALS

REGN US

2,71 %

7 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

2,48 %

8 ORACLE CORPORATION

ORCL US

2,38 %

9 T-MOBILE US INC

TMUS US

2,14 %

10 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX

2,14 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih
skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo
celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA PRIMUS
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA PRIMUS

15.286.177,68

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA PRIMUS

V zadnjih
12-ih mes.
17,88 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
19,28 % 30,21 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po državah
(v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

8,36 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

7,07 %

3 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

6,93 %

4 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,42 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,69 %

6 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

5,04 %

7 LUKA KOPER

LKPG SV

4,28 %

8 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

3,62 %

9 BAYER AG

BAYN GR

3,29 %

POSR SV

3,21 %

10 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA PRIMUS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA SENIOR
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA SENIOR

23.074.086,04

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA SENIOR

V zadnjih
12-ih mes.
19,06 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
22,31 % 50,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po državah
(v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

7,81 %

2 TELEKOM D.D.

TLSG SV

7,67 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,11 %

4 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

4,82 %

5 DEUTSCHE TELEKOM

DTE GR

3,89 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,70 %

7 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,74 %

8 AIRBUS SE

AIR FP

2,70 %

9 REPUBLIKA SLOVENIJA 38

RS 38

2,51 %

MYL US

2,40 %

10 MYLAN NV

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA SENIOR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA TURKEY
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA TURKEY

2.359.094,03

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA TURKEY

V zadnjih
12-ih mes.
-3,78 %

V zadnjih
36-ih mes.
-0,29 %

V zadnjih
60-ih mes.
-14,48 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po državah
(v %) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

7,89 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

7,31 %

3 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

6,07 %

4 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

5,42 %

5 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

5,17 %

6 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

4,00 %

7 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

3,83 %

8 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TCELL TI

3,41 %

9 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,35 %

ISCTR TI

3,29 %

10 TURKIYE IS BANKASI

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 7 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 7 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA USA
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v %)
na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA USA

5.037.470,30

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA USA

V zadnjih
12-ih mes.
19,16 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
40,70 % 68,48 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v
%) na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,70 %

2 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,60 %

3 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,43 %

4 AMAZON.COM INC

AMZN US

1,99 %

5 LINCOLN NATIONAL CORPORATION LNC US

1,72 %

6 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

1,69 %

7 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,62 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,58 %

9 ALASKA AIR GROUP INC

ALK US

1,54 %

AGN US

1,52 %

10 ALLERGAN PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti (v
%) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA USA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
Alpen.Developed
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Developed od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Developed na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.Developed

5.318.042,14

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.Developed

V zadnjih
12-ih mes.
27,46 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
47,31 % 80,52 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po
državah (v %) na dan 28.02.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-

IQQF GY

5,27 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,95 %

3 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,65 %

4 VISA INC.

V US

3,53 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,30 %

6 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

3,22 %

7 MASTERCARD INC.

MA US

3,19 %

8 GENERAL ELECTRIC

GE US

3,17 %

9 SALESFORCE.COM INC

CRM US

2,64 %

GRVG SV

2,63 %

10 GORENJE VELENJE D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.Developed nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov
in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno
besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
Alpen.Emerging
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Emerging od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Emerging na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.Emerging

1.494.793,71

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.Emerging

V zadnjih
12-ih mes.
35,01 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
20,91 % 14,09 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po
državah (v %) na dan 28.02.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

6,51 %

2 ITAU UNIBARCO HOLDING SA

ITUB US

3,99 %

3 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

3,83 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,76 %

5 TENCENT HOLDINGS LTD.

TCEHY US

3,51 %

6 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

3,43 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

3,09 %

8 NASPERS LTD

NPSNY US

3,05 %

9 CHINA LIFE INSURANCE CO-H

2628 HK

2,69 %

LKOD LI

2,67 %

10 LUKOIL PJSC-SPON ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.Emerging nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
Alpen.SI
(februar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.SI od 28.02.2014 do
28.02.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po vrsti naložb (v %)
na dan 28.02.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.SI na dan
28.02.2017
ČVS na dan 28.02.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.SI

57.837.951,22

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.SI

V zadnjih
12-ih mes.
32,07 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
41,81 % 51,59 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po državah (v %)
na dan 28.02.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

9,57 %

2 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

9,05 %

3 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

7,53 %

4 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,56 %

5 UNIOR ZREČE

UKIG SV

6,34 %

6 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,86 %

7 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,17 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,99 %

9 TANKERSKA NEXT GENERATION

TPNGRA CZ

2,84 %

LEDORA CZ

2,61 %

10 LEDO D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po dejavnosti (v
%) na dan 28.02.2017

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se
uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.SI nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo
prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

