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Na finančnih trgih še naprej spremljamo
pozitivno razpoloženje vlagateljev.
Vsake toliko časa jim pozornost zmoti
kaka motnja, ki lahko povzroči
popravek. Ugoden razplet volitev v
Franciji je pomiril vlagatelje. Ob tem
Macronove obljube vzbujajo optimizem,
da se bo zavzemal za reformo EU. Do
zdaj je namreč zagovarjal večjo
fleksibilnost državnega proračuna in
tesnejšo fiskalno integracijo v EU. Ali
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mu bo kaj od tega res uspelo uresničiti,
bo pokazal čas. Za zdaj so vlagateljem
všeč obljube o boljši prihodnosti. Po
ugodnem razpletu francoskih volitev so
trgi v Evropi občutno zaživeli in delajo
malo bolje kot ameriški trg. Nemški
indeks DAX gre tako proti 13.000, V
ZDA pa se indeks S & P trudi prebiti
mejo 2.400. Med panogami v ZDA letos
najboljše donose dosegajo delnice iz
panoge tehnologije in potrošnih dobrin.
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Mesečni komentar za april 2017
Na finančnih trgih še naprej spremljamo pozitivno
razpoloženje vlagateljev. Vsake toliko časa jim pozornost
zmoti kaka motnja, ki lahko povzroči popravek. Ugoden
razplet volitev v Franciji je pomiril vlagatelje. Ob tem
Macronove obljube vzbujajo optimizem, da se bo zavzemal
za reformo EU. Do zdaj je namreč zagovarjal večjo
fleksibilnost državnega proračuna in tesnejšo fiskalno
integracijo v EU. Ali mu bo kaj od tega res uspelo uresničiti,
bo pokazal čas. Za zdaj so vlagateljem všeč obljube o boljši
prihodnosti. Po ugodnem razpletu francoskih volitev so trgi
v Evropi občutno zaživeli in delajo malo bolje kot ameriški
trg. Nemški indeks DAX gre tako proti 13.000, V ZDA pa se
indeks S & P trudi prebiti mejo 2.400. Med panogami v ZDA
letos najboljše donose dosegajo delnice iz panoge
tehnologije in potrošnih dobrin. Dobro delajo tudi trgi v
razvoju. V Evropi so med panogami po francoskih volitvah
najbolje delale finance.

prihodkih ustvarjajo s storitvami (iCloud, Apple Music,
AppStore), ki letno še rastejo po skoraj 20 odstotkov
(natančneje, po 18 odstotkov). To pomeni podvojitev
prihodkov v štirih letih! Dvomljivci seveda lahko imajo
opazke o koncu inovativnosti in podobno, ampak ključna
sta le denar in dobiček. In obeh je vsako četrtletje ogromno.
Tudi če je trg pametnih telefonov v razvitih državah že
zasičen (v ZDA večja penetracija od 100 odstotkov na
primer), pomeni široka baza tovrstnih uporabnikov
možnosti za zaslužek s storitvami. Delnica Appla je tako
prebila mejo 150 ameriških dolarjev in lahko zraste še
precej višje.

Valuacije družb se z rastjo tečajev delnic seveda
povečujejo, ampak to niti ne pomeni kakšnih težav, vsaj
dokler je denar (ugodno) poceni in druge oblike naložb niso
privlačne (obveznice, nepremičnine, zlato).
Trenutno vlagatelji pozorno spremljajo objave poslovnih
rezultatov, saj je objava rezultatov poslovanja na vrhuncu.
V tem letu so zaradi donosov lahko najbolj zadovoljni
vlagatelji v panogo tehnologije, zato budno spremljajo
objave velikanov, kot so Apple, Facebook, Google idr.
Videli smo zelo dobre rezultate podjetij, ki delujejo na
področju programske opreme (SAP, Oracle), storitev v
oblaku in polprevodnikov. V tehnologiji in na celotnem trgu
(predvsem v ZDA) k razpoloženju seveda največ prispeva
Apple, saj zaradi svoje velikosti (velika utež v indeksih) in
širine proizvodne verige
pomeni indikacijo za trg
polprevodnikov (pomnilniki, procesorji, senzorji …) in
programske opreme. Še pred nekaj četrtletji so bili vlagatelji
precej bolj občutljivi tudi na majhna razočaranja v poslovnih
rezultatih, v zadnjih četrtletjih pa so, kot kaže, postali
prizanesljivejši. Zdi se, da so se sprijaznili s tem, da pri taki
velikosti (kapitalizacija 770 milijard ameriških dolarjev) ni
mogoče pričakovati, da bo podjetje rastlo v enakem tempu
kot prej. Tako tudi manjše razočaranje glede poslovnih
rezultatov (v zadnjem četrtletju so prodali 50,8 milijona
iphonov namesto 51,4 milijona in dosegli prihodek v okviru
napovedanih približno 53 milijard ameriških dolarjev) ni
zamajalo interesa vlagateljev. Čedalje večji delež v

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ABS
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v %)
na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ABS

20.888.732,03

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ABS

V zadnjih
12-ih mes.
0,85 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
12,65 % 20,31 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GENERAL DYNAMICS CORPORATION GD US

4,58 %

2 MERCATOR D.D.

MEL10

4,50 %

3 WALT DISNEY CO LTD

DIS US

4,48 %

4 UNITED TECHNOLOGIES CORP

UTX US

4,37 %

5 IMPOL 2000, D.D.

IM01

4,34 %

6 PRICELINE GROUP INC

PCLN US

4,19 %

7 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

4,04 %

8 ASHLAND INC

3,74 %

ASH US

9 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5
10 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

3,63 %
3,53 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti (v
%) na dan 28.04.2017

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ASIA
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ASIA

16.867.818,00

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ASIA

V zadnjih
12-ih mes.
18,13 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
40,55 % 34,44 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

6,07 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,86 %

3 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,23 %

4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

3,51 %

5 AIA GROUP LTD

1299 HK

3,17 %

6 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

2,86 %

7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,67 %

8 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

1288 HK

2,24 %

9 JD.COM INC-ADR

JD US

2,08 %

035420 KS

2,05 %

10 NAVER CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 28.04.2017

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA BALKAN
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BALKAN

11.555.481,67

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BALKAN

V zadnjih
12-ih mes.
10,64 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
14,90 % 16,61 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

8,54 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,93 %

3 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

5,76 %

4 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS

5,32 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,15 %

6 AGROKOR D.D.

AGROK 0

4,30 %

7 LUKA KOPER

LKPG SV

4,18 %

8 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,15 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

4,12 %

ADRSPA CZ

3,15 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA BOND
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BOND

8.667.201,17

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BOND

V zadnjih
12-ih mes.
0,39 %

V zadnjih
36-ih mes.
6,13 %

V zadnjih
60-ih mes.
8,71 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP
1 BELGIUM KINGDOM

Kratko ime VP Delež (%)
BGB 0.8

5,25 %

2 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D. GRV05

4,98 %

3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

4,79 %

4 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

4,79 %

5 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 6 1/4

4,48 %

6 MERCATOR D.D.

MEL11

4,41 %

7 REPUBLIC OF IRELAND

IRISH 5

4,31 %

8 DB X-TRACKERS II EUROZONE GOVE XGLE GR

4,05 %

9 REPUBLIKA SLOVENIJA 3

SLOREP 3

3,87 %

FRTR 6

3,77 %

10 FRTR 6 10/25/25

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ENERGY

6.916.018,92

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ENERGY

V zadnjih
12-ih mes.
2,26 %

V zadnjih
36-ih mes.
-4,48 %

V zadnjih
60-ih mes.
-2,74 %

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 28.04.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PIONEER NATURAL RESOURCES

PXD US

7,39 %

2 EOG RESOURCES INC

EOG US

6,89 %

3 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,40 %

4 HALLIBURTON CO

HAL US

4,37 %

5 CHEVRON CORP

CVX US

4,36 %

6 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

4,29 %

7 CIMAREX ENERGY CO

XEC US

4,21 %

8 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CLR US

3,46 %

9 COVESTRO AG

1COV GR

3,31 %

FANG US

3,20 %

10 DIAMONDBACK ENERGY INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA EUROPE

7.602.926,78

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
12,51 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
12,13 % 36,48 %

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 28.04.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SIEMENS AG

SIE GR

3,24 %

2 SAP AG

SAP GR

3,17 %

3 ALLIANZ

ALV GR

3,07 %

4 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX

2,75 %

5 DAIMLER

DAI GR

2,73 %

6 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

2,68 %

7 DEUTSCHE POST AG-REG

DPW GR

2,63 %

8 VINCI S.A.

DG FP

2,56 %

9 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS

PHIA NA

2,54 %

FP FP

2,48 %

10 TOTAL SA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL

41.689.997,23

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GLOBAL

V zadnjih
12-ih mes.
14,81 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
33,90 % 46,99 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

2,68 %

2 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,72 %

3 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,43 %

4 FACEBOOK INC.

FB US

1,40 %

5 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,35 %

6 CITIGROUP INC

C US

1,30 %

7 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,14 %

8 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

EWJ US

1,14 %

9 WELLS FARGO & COMPANY

WFC US

1,12 %

PSZIVAA

1,10 %

10 DELNIŠKI PODSKLAD PSP ŽIVA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
28.04.2014 do 28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po
vrsti naložb (v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL EMERGING

12.119.134,79

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA GLOBAL EMERGING 21,43 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
36,42 %
7,54 %

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 28.04.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

EWT US

5,69 %

2 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

4,78 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,58 %

4 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

4,08 %

5 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,73 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,49 %

7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

1,96 %

8 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

ROSN LI

1,81 %

9 CHINA MOBILE HK

CHL US

1,72 %

10 BANCO BRADESCO

BBD US

1,69 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti naložb (v
%) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOLD

3.594.791,12

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOLD

V zadnjih
V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes.
-11,82 %
1,00 %

V zadnjih
60-ih mes.
-45,06 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BARRICK GOLD CORP

ABX US

7,77 %

2 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

6,20 %

3 FRANCO-NEVADA CORP.

FNV CN

5,72 %

4 GOLDCORP INC

G CN

5,24 %

5 NEWMONT MINING CORP

NEM US

5,11 %

6 VANECK VECTORS GOLD MINERS

GDX US

4,18 %

7 ROYAL GOLD INC

RGLD US

4,03 %

8 KINROSS GOLD CORP

K CN

3,68 %

9 ACACIA MINING PLC

ACA LN

3,65 %

BVN US

3,65 %

10 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po dejavnosti
(v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOODS

3.931.171,32

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOODS

V zadnjih
12-ih mes.
11,07 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
50,41 % 65,34 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

7,05 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

4,90 %

3 ALTRIA GROUP INC

MO US

4,69 %

4 ADIDAS AG

ADS GR

3,71 %

5 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,39 %

6 PEPSICO INC

PEP US

3,30 %

7 L'OREAL SA

OR FP

3,23 %

8 HOME DEPOT INC

HD US

3,14 %

9 NESTLE SA

NESN VX

3,04 %

TWX US

2,94 %

10 TIME WARNER INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
28.04.2014 do 28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
na dan 28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

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

9.657.014,37
V zadnjih
12-ih mes.
2,11 %

V zadnjih
36-ih mes.
7,38 %

V zadnjih
60-ih mes.
21,08 %

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 HIGH YIELD BOND
po državah (v %) na dan 28.04.2017

Št. Ime VP
1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP

Kratko ime VP Delež (%)
IHYG LN

8,85 %

2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,71 %

3 TELEKOM AUSTRIA

2,61 %

TKAAV 5 5/8

4 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

2,54 %

5 LGE HOLDCO VI

ZIGGO 7 1/8

2,40 %

6 REPSOL INTL FINANCE

REPSM 3 5/8

2,38 %

7 ANGLO AMERICAN CAPITAL

AALLN 2 7/8

2,22 %

8 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)

GAZPRU 4 5/8 2,21 %

9 GALPPL 3 01/14/21

GALPPL 3

2,19 %

MOLHB 2 5/8

2,15 %

10 MOL HUNGARIAN OIL & GAS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA INDIA

4.755.665,10

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA INDIA

V zadnjih
12-ih mes.
34,70 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
61,61 % 59,05 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

6,59 %

2 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

6,26 %

3 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

5,96 %

4 ITC LTD

ITC IN

5,70 %

5 SUN TV NETWORK LTD

SUNTV IN

3,86 %

6 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

3,67 %

7 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

3,51 %

8 TATA MOTORS LTD

TTMT IN

3,50 %

9 STATE BANK OF INDIA

SBIN IN

3,46 %

ONGC IN

3,07 %

10 OIL & NATURAL GAS CORP LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrsti naložb (v
%) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA KOMET

642.058,98

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA KOMET

V zadnjih
12-ih mes.
4,39 %

V zadnjih
36-ih mes.
-0,40 %

V zadnjih
60-ih mes.
8,24 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP
1 SAMSUNG ELECTRONICS CO

Kratko ime VP Delež (%)
005930 KS

8,39 %

2 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX US

3,79 %

3 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR

TV US

3,46 %

4 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,45 %

5 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

3,42 %

6 NAVER CORP

035420 KS

3,41 %

7 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

3,37 %

8 GRUPO FIN SANTANDER-B

SANMEXB MM 3,19 %

9 LG CORP

003550 KS

3,18 %

10 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CX US

3,15 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
28.04.2014 do 28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
po vrsti naložb (v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR na dan 28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA MONEY MARKET EUR

7.439.622,46

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA MONEY MARKET EUR 0,07 %

V zadnjih
36-ih mes.
0,65 %

V zadnjih
60-ih mes.
3,47 %

Potencialno nižji donos

1

2

3

4

5

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG

depozit

17,65 %

2 SKB D.D.

depozit

17,65 %

3 SPARKASSE D.D.

depozit

13,29 %

4 NKBM D.D.

depozit

13,15 %

5 GORENJE D.D.

GRV05

7,97 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

7,38 %

7 NLB D.D.

depozit

6,64 %

Višje tveganje

8 MERCATOR D.D.

MEL11

5,61 %

Potencialno višji donos

9 MERCATOR D.D.

MEL10

2,41 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Št. Ime VP

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 28.04.2017

10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od
28.04.2014 do 28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE na
dan 28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA NEW EUROPE

7.419.965,22

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA NEW EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
16,79 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
20,74 % -6,83 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

8,18 %

2 LUKOIL PJSC-SPON ADR

LKOD LI

5,76 %

3 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

ROSN LI

5,12 %

4 X5 RETAIL GROUP NV

FIVE LI

4,66 %

5 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK LI

3,79 %

6 MOBILE TELESYSTEMS

MBT US

3,75 %

7 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS

MMK LI

3,16 %

8 GAZPRM SP ADR

OGZD LI

2,94 %

9 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

MOL HB

2,94 %

KGH PW

2,94 %

10 KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
28.04.2014 do 28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po vrsti
naložb (v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
na dan 28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

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

10.300.676,61
V zadnjih
12-ih mes.
12,20 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
37,74 % 61,02 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

5,41 %

2 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

3,31 %

3 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,17 %

4 ALLERGAN PLC

AGN US

2,81 %

5 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,55 %

6 FACEBOOK INC.

FB US

2,53 %

7 ORACLE CORPORATION

ORCL US

2,43 %

8 ARISTA NETWORKS INC

ANET US

2,38 %

9 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX
10 T-MOBILE US INC

TMUS US

2,23 %
2,22 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA PRIMUS

15.220.400,51

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA PRIMUS

V zadnjih
12-ih mes.
12,85 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
19,39 % 29,39 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

6,96 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,73 %

3 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,49 %

4 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,44 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,51 %

6 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,72 %

7 LUKA KOPER

LKPG SV

4,42 %

8 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

3,67 %

9 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,02 %

POSR SV

2,96 %

10 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA SENIOR

23.249.709,46

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA SENIOR

V zadnjih
12-ih mes.
15,37 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
20,67 % 47,10 %

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 SENIOR po državah
(v %) na dan 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TELEKOM D.D.

TLSG SV

7,51 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

7,23 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

5,97 %

4 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

4,88 %

5 DEUTSCHE TELEKOM

DTE GR

3,81 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,69 %

7 AIRBUS SE

AIR FP

2,87 %

8 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,72 %

9 BAYER AG

BAYN GR

2,43 %

GOOGL US

2,18 %

10 ALPHABET INC/CA CL A

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA TURKEY

2.509.429,75

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA TURKEY

V zadnjih
12-ih mes.
-9,65 %

V zadnjih
36-ih mes.
-7,11 %

V zadnjih
60-ih mes.
-10,54 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

9,13 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,66 %

3 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

6,09 %

4 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

5,07 %

5 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

4,62 %

6 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

4,14 %

7 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

3,92 %

8 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,50 %

9 TEKFEN HOLDING AS

TKFEN TI

3,44 %

10 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,40 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v %)
na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA USA

5.066.026,92

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA USA

V zadnjih
12-ih mes.
15,45 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
43,82 % 63,76 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,78 %

2 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,29 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

2,11 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,02 %

5 CITIGROUP INC

C US

1,78 %

6 FACEBOOK INC.

FB US

1,74 %

7 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,69 %

8 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

1,68 %

9 EXXON MOBIL CORP.

XOM US

1,54 %

BAC US

1,48 %

10 BANK OF AMERICA CORP.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti (v
%) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Developed od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po vrsti
naložb (v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Developed na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.Developed

5.280.861,23

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.Developed

V zadnjih
12-ih mes.
20,88 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
46,09 % 79,87 %

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 28.04.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,73 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,71 %

3 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,52 %

4 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-

IQQF GY

3,39 %

5 LYXOR ETF STOXX BANKS

BNK FP

3,12 %

6 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

2,67 %

7 ALLIANZ

ALV GR

2,55 %

8 CITIGROUP INC

C US

2,51 %

9 PEPSICO INC

PEP US

2,45 %

UTDI GR

2,39 %

10 UNITED INTERNET AG-REG SHARE

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Emerging od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po vrsti naložb
(v %) na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Emerging na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.Emerging

1.485.874,92

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.Emerging

V zadnjih
12-ih mes.
25,89 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
16,85 % 18,23 %

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 28.04.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

6,12 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD.

TCEHY US

4,05 %

3 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

3,95 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,87 %

5 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

3,77 %

6 ITAU UNIBARCO HOLDING SA

ITUB US

3,75 %

7 NASPERS LTD

NPSNY US

3,55 %

8 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

3,07 %

9 AMERICA MOVIL-ADR

AMX US

3,03 %

SMSN LI

3,02 %

10 SAMSUNG ELECTRONICS

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po
dejavnosti (v %) na dan 28.04.2017

*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
(april 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.SI od 28.04.2014 do
28.04.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po vrsti naložb (v %)
na dan 28.04.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.SI na dan
28.04.2017
ČVS na dan 28.04.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.SI

54.551.005,92

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.SI

V zadnjih
12-ih mes.
18,87 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
26,52 % 36,60 %

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 28.04.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

9,47 %

2 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

7,18 %

3 UNIOR ZREČE

UKIG SV

6,39 %

4 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

5,99 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

5,44 %

6 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,37 %

7 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,26 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,18 %

9 TANKERSKA NEXT GENERATION

TPNGRA CZ

2,71 %

RIVPRA CZ

2,48 %

10 VALAMAR RIVIERA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po dejavnosti (v
%) na dan 28.04.2017

*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

