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Mesečni komentar za avgust 2017
Avgusta so bili gotovo bolj zadovoljni vlagatelji na trgih v

V Evropi so indeksi večinoma še naprej malce drseli

razvoju, saj so na teh trgih dosegli večje donose (Rusija,

navzdol, nemški DAX pa je preizkušal 200-dnevno

Kitajska, Turčija, Latinska Amerika …) kot na razvitih

povprečje. Vlagatelji pričakujejo, da bo ECB septembra

trgih (ZDA, Evropa), kjer so borzni indeksi preizkušali

odločala, ali še nadaljevati tak tempo kvantitativnega

nekatere podporne ravni. V ZDA je lahko razlog za

sproščanja in odkupov obveznic.

negativno razpoloženje dvom vlagateljev, da bo Trumpu
sploh uspelo uresničiti katero predvolilno obljubo in

Še vedno poteka objava poslovnih rezultatov za prejšnje

izvesti reforme (davčno reformo, reformo zdravstva …), v

četrtletje.

Evropi pa so razlog lahko skrbi ECB zaradi rasti tečaja

razočaranja in nekaj zelo dobrih novic. Največji

evra glede na ameriški dolar in morebitnega negativnega

proizvajalcev generičnih zdravil na svetu Teva je spet

vpliva na rast BDP in inﬂacije.

razočaral vlagatelje, saj je z rezultati prejšnjega četrtletja

Tako

smo

spremljali

nekaj

primerov

zgrešil napovedi analitikov, hkrati pa še zmanjšal
Vlagatelji so bili zaskrbljeni zaradi stopnjevanja napetosti

pričakovanja za preostale mesece tega leta in znižal

med Severno Korejo in ZDA. Severna Koreja ozemlju

dividendo za 75 %. Tako so bile delnice pod močnim

ZDA še naprej grozi z raketami dolgega dosega in

prodajnim pritiskom in po nekaj dneh se padanje še ni

poudarja svoje neomajno stališče, da bo nadaljevala

ustavilo; tečaj je blizu 15-letnega minimuma (16

razvoj

ameriškega

ameriških dolarjev). Po drugi strani smo videli dobre

predsednika Trumpa so nekajkrat vznemirili vlagatelje.

jedrskega

orožja.

Tudi

odzivi

novice pri drugih podjetjih, tako je danski Novo Nordisk,

Tako je ameriški indeks S & P 500 dvakrat v sredini

največji proizvajalec zdravil za sladkorno bolezen na

meseca padel za približno 1,5 %. Konec meseca so se

svetu, v prejšnjem četrtletju dosegel boljše poslovne

strasti na političnem področju umirile zaradi na pogled

rezultate od pričakovanja analitikov, kar so vlagatelji

spravljivejših tonov in posledično se je indeks uspešno

pozdravili z nakupi delnic. Zelo solidne novice prihajajo

odbil od 100-dnevnega povprečja. K pozitivnemu

tudi iz panoge tehnologije, kjer podjetja iz segmenta

razpoloženju zadnje dni avgusta so v ZDA prispevali tudi

polprevodnikov dosegajo rekordne rezultate in višajo

pozitivni makro podatki, kot je bila objava rasti BDP, ta je

napovedi za naprej. Po napovedih bo Apple 12.

namreč zrasel za 3 % (pričakovali so 2,7-odstotno rast).

septembra predstavil nov model iphona, kar bi lahko
pomenilo tudi nekaj novega vetra v tehnologiji.

K pozitivnemu vzdušju konec meseca je prispevala tudi
povečana aktivnost na področju združitev in prevzemov,
saj je eno vodilnih biotehnoloških podjetij (Gilead
Science, proizvajalcev zdravil za HIV in hepatitis C)
objavilo namero za prevzem drugega podjetja v vrednosti
skoraj 12 milijard ameriških dolarjev (Kite Pharma,
razvojno biotehnološko podjetje, razvija napredna tarčna
onkološka zdravila). Posledično se je povečalo zanimanje
vlagateljev za celotno panogo biotehnologije, ki je bila v
zadnjem času precej zapostavljena in trenutno kotira
precej ceneje od svojega zgodovinskega povprečja.
S stališča ameriškega vlagatelja so delniški trgi v ZDA
letos lepo v zelenem, drugače pa je za evropske vlagatelje,
ki so zaradi močne rasti evra izgubili več kot 10 % donosa.
Avgusta se je namreč tečaj evra okrepil do razmerja 1,2
ameriškega dolarja za evro.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS

(avgust 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.08.2014 do
31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA ABS

19.409.669,19

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA ABS

-3,28 %

-0,90 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

14,67 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 IMPOL 2000, D.D.

IM01

4,73 %

2 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK03

4,37 %

3 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

3,83 %

4 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D.

GRV05

3,81 %

5 BNP PARIBAS

BNP FP

3,04 %

6 MERCATOR D.D.

MEL11

2,92 %

7 INFINEON AG

IFX GR

2,87 %

8 FACEBOOK INC.

FB US

2,78 %

9 GORENJE VELENJE D.D.

GV01

2,73 %

ML FP

2,70 %

10 MICHELIN (CGDE)

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.08.2014 do
31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA ASIA

18.562.935,35

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA ASIA

11,86 %

25,96 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

45,79 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,32 %

2 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

EWT US

5,12 %

3 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

4,98 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

3,75 %

5 AIA GROUP LTD

1299 HK

2,97 %

6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,79 %

7 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

2,57 %

8 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,53 %

9 SK HYNIX INC

000660 KS

2,08 %

2318 HK

2,03 %

10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA BALKAN

11.730.009,24

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA BALKAN

10,97 %

9,36 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

31,51 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,68 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,12 %

3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

5,88 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,89 %

5 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

KMB MS

4,69 %

6 LUKA KOPER

LKPG SV

4,29 %

7 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,57 %

8 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

3,32 %

9 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

2,95 %

AERO SG

2,38 %

10 AERODROM NIKOLA TESLA AD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA BOND

8.628.572,58

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA BOND

-1,41 %

6,44 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

7,00 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BELGIUM KINGDOM

BGB 0.8

5,28 %

2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

4,92 %

3 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

4,72 %

4 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 6 1/4

4,49 %

5 MERCATOR D.D.

MEL11

4,45 %

6 REPUBLIC OF IRELAND

IRISH 5

4,34 %

7 REPUBLIKA SLOVENIJA 3

SLOREP 3

3,90 %

8 FRTR 6 10/25/25

FRTR 6

3,84 %

9 MOL HUNGARIAN OIL & GAS

MOLHB 2 5/8

3,74 %

SERBGB 2

3,50 %

10 REPUBLIKA SRBIJA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ENERGY
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA ENERGY

4.868.966,20

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA ENERGY

-10,12 %

-23,24 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-8,03 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EOG RESOURCES INC

EOG US

7,57 %

2 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

6,05 %

3 CHEVRON CORP

CVX US

5,76 %

4 ANTOFAGASTA PLC

ANTO LN

4,48 %

5 COVESTRO AG

1COV GR

4,33 %

6 AKZO NOBEL

AKZA NA

4,22 %

7 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

SHW US

4,12 %

8 ECOLAB INC

ECL US

4,12 %

9 SEMPRA ENERGY

SRE US

4,09 %

RWE GR

4,08 %

10 RWE AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EUROPE
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA EUROPE

9.111.716,91

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA EUROPE

11,53 %

10,06 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

27,31 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALLIANZ

ALV GR

2,63 %

2 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

2,32 %

3 SIEMENS AG

SIE GR

2,27 %

4 NESTLE SA

NESN VX

2,14 %

5 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS

PHIA NA

2,12 %

6 VINCI S.A.

DG FP

2,11 %

7 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG VX

2,03 %

8 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

1,94 %

9 NOVARTIS AG

NOVN VX

1,83 %

SAN FP

1,82 %

10 SANOFI

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA GLOBAL

40.099.555,50

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL

8,58 %

18,93 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

49,27 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,80 %

2 FACEBOOK INC.

FB US

1,54 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,50 %

4 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,44 %

5 INTEL CORPORATION

INTC US

1,17 %

6 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,16 %

7 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

EWJ US

1,15 %

8 CITIGROUP INC

C US

1,15 %

9 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,14 %

PSZIVAA

1,13 %

10 DELNIŠKI PODSKLAD PSP ŽIVA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL EMERGING
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
31.08.2014 do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

11.955.182,16
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

14,10 %

15,83 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

21,84 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,34 %

2 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

EWT US

5,89 %

3 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,11 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

4,67 %

5 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,98 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,60 %

7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

1,97 %

8 CHINA MOBILE HK

CHL US

1,59 %

9 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

1,59 %

1299 HK

1,41 %

10 AIA GROUP LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOLD
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 31.08.2014 do
31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA GOLD

3.616.918,04

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GOLD

-17,81 %

-15,93 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-49,59 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BARRICK GOLD CORP

ABX US

7,87 %

2 FRANCO-NEVADA CORP.

FNV CN

7,54 %

3 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

6,16 %

4 NEWMONT MINING CORP

NEM US

5,45 %

5 GOLDCORP INC

G CN

4,79 %

6 IAMGOLD CORP

IMG CN

4,59 %

7 ROYAL GOLD INC

RGLD US

4,56 %

8 KINROSS GOLD CORP

K CN

4,47 %

9 VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

GDX US

4,37 %

DGC CN

3,56 %

10 DETOUR GOLD CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOODS
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA GOODS

4.182.020,56

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GOODS

2,74 %

37,11 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

56,48 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

6,92 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

4,33 %

3 NESTLE SA

NESN VX

4,15 %

4 ALTRIA GROUP INC

MO US

3,62 %

5 ADIDAS AG

ADS GR

3,59 %

6 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,54 %

7 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,45 %

8 L'OREAL SA

OR FP

2,96 %

9 PEPSICO INC

PEP US

2,94 %

PCLN US

2,80 %

10 PRICELINE GROUP INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH YIELD BOND
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
31.08.2014 do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

10.880.684,13
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

1,09 %

7,50 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

18,12 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND IHYG LN

3,75 %

2 ARCELIK AS

ACKAF 3 7/8

2,48 %

3 PHOENIX PIB DUTCH FINANC

PHARGR3 5/8

2,39 %

4 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,39 %

5 TELEKOM AUSTRIA

TKAAV 5 5/8

2,32 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK03

2,27 %

7 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

TTMTIN 2.2

2,12 %

8 LGE HOLDCO VI

ZIGGO 7 1/8

2,10 %

9 THOMAS COOK GROUP PLC

TCGLN 6 1/4

2,01 %

10 ANGLO AMERICAN CAPITAL

AALLN 2 7/8

2,00 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INDIA
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA INDIA

4.679.082,44

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INDIA

9,03 %

24,32 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

53,44 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

6,72 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

6,42 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

5,87 %

4 ITC LTD

ITC IN

5,44 %

5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

5,07 %

6 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

4,89 %

7 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,50 %

8 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

3,96 %

9 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

3,90 %

YES IN

3,70 %

10 YES BANK LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA KOMET
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA KOMET

692.218,88

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA KOMET

10,34 %

-11,64 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-1,85 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

8,80 %

2 AMERICA MOVIL-ADR

AMX US

4,11 %

3 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

3,92 %

4 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR

FMX US

3,61 %

5 LG CORP

003550 KS

3,42 %

6 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,22 %

7 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

3,20 %

8 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR

TV US

3,16 %

9 GRUPO FIN SANTANDER-B

SANMEXB MM 3,13 %

10 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

VAKBN TI

3,09 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA MONEY MARKET EUR
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 31.08.2014 do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

7.288.801,88
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR

0,07 %

0,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

3,05 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG

depozit

18,15 %

2 SPARKASSE D.D.

depozit

13,65 %

3 SKB D.D.

depozit

13,64 %

4 NKBM D.D.

depozit

13,52 %

5 GORENJE D.D.

GRV05

8,23 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK03

7,62 %

7 NLB D.D.

depozit

6,83 %

8 MERCATOR D.D.

MEL11

5,80 %

9
10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA NEW EUROPE
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od
31.08.2014 do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE
na dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA NEW EUROPE

6.714.124,11

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA NEW EUROPE

17,83 %

12,36 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-4,45 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE
po državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

6,99 %

2 X5 RETAIL GROUP NV

FIVE LI

5,37 %

3 OTP BANK NYRT

OTP HB

4,05 %

4 LUKOIL PJSC-SPON ADR

LKOD LI

3,95 %

5 PJSC MAGNITOGORSK IRON&STEEL

MMK LI

3,73 %

6 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

MOL HB

3,55 %

7 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S

NVTK LI

3,29 %

8 KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

KGH PW

3,21 %

9 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.

PKN PW

3,02 %

ROSN LI

2,94 %

10 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE
po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA PHARMA-TECH
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
31.08.2014 do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH na dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA PHARMA-TECH

10.206.214,42

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA PHARMA-TECH

4,65 %

15,71 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

48,47 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,51 %

2 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

3,30 %

3 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,10 %

4 CELGENE CORP

CELG US

2,68 %

5 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,55 %

6 ORACLE CORPORATION

ORCL US

2,54 %

7 LAM RESEARCH CORPORATION

LRCX US

2,25 %

8 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,16 %

9 ADOBE SYSTEMS INC

ADBE US

2,12 %

FB US

2,02 %

10 FACEBOOK INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA PRIMUS
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA PRIMUS

15.969.222,20

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA PRIMUS

11,21 %

6,32 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

32,42 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,69 %

2 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

6,51 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,48 %

4 LUKA KOPER

LKPG SV

4,39 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,21 %

6 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,11 %

7 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,54 %

8 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

2,92 %

9 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

2,82 %

SOS3

2,72 %

10 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA SENIOR
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA SENIOR

23.372.468,92

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA SENIOR

13,98 %

7,53 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

51,41 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

6,69 %

2 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,28 %

3 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,67 %

4 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

5,01 %

5 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,97 %

6 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,68 %

7 BAYER AG

BAYN GR

2,29 %

8 KD DIVIDENDNI

KD DIVIDENDNI 1,99 %

9 AIRBUS SE

AIR FP

1,80 %

POSR SV

1,80 %

10 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.08.2014
do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA TURKEY

2.523.739,02

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA TURKEY

10,37 %

-14,94 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-16,46 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

9,00 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,80 %

3 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

6,97 %

4 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

6,07 %

5 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

5,80 %

6 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,58 %

7 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

3,56 %

8 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,29 %

9 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

3,26 %

TCELL TI

3,20 %

10 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA USA

(avgust 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.08.2014 do
31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA USA

5.181.530,91

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA USA

8,38 %

20,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

57,09 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 31.08.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,80 %

2 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,88 %

3 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,10 %

4 AMAZON.COM INC

AMZN US

2,02 %

5 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,99 %

6 CITIGROUP INC

C US

1,85 %

7 FACEBOOK INC.

FB US

1,65 %

8 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

1,62 %

9 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,58 %

SCHW US

1,57 %

10 SCHWAB (CHARLES) CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA DEVELOPED
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED od
31.08.2014 do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED po
vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED
na dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA DEVELOPED

5.073.735,93

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA DEVELOPED

11,04 %

27,27 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

69,17 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED
po državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,61 %

2 LYXOR ETF STOXX BANKS

BNK FP

3,46 %

3 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,42 %

4 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN IQQF GY

2,84 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

2,79 %

6 CITIGROUP INC

C US

2,78 %

7 CELGENE CORP

CELG US

2,55 %

8 PEPSICO INC

PEP US

2,41 %

9 MASTERCARD INC.

MA US

2,29 %

BNP FP

2,27 %

10 BNP PARIBAS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED
po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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 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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EMERGING
(avgust 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EMERGING od
31.08.2014 do 31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING po
vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EMERGING
na dan 31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA EMERGING

1.530.588,70

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA EMERGING

19,92 %

7,07 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

30,29 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING po
državah (v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

5,55 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,03 %

3 TENCENT HOLDINGS LTD.

TCEHY US

4,91 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,88 %

5 NASPERS LTD

NPSND US

3,78 %

6 ITAU UNIBARCO HOLDING SA

ITUB US

3,49 %

7 AMERICA MOVIL-ADR

AMX US

3,30 %

8 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

3,16 %

9 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,07 %

10 HON NAI PRECISION INDUSTRY CO.

HHPD LI

2,97 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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 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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI

(avgust 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.08.2014 do
31.08.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 31.08.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
31.08.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.08.2017 (v EUR)

ALTA.SI

43.449.215,33

Sprememba
vrednosti (%)

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA.SI

11,23 %

-0,33 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

56,40 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 31.08.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

9,90 %

2 UNIOR ZREČE

UKIG SV

7,94 %

3 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

7,82 %

4 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

7,32 %

5 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

5,01 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,70 %

7 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,51 %

8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,24 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,50 %

TPNGRA CZ

2,92 %

10 TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 31.08.2017

*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.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

Nazaj na kazalo

