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Mesečni komentar za junij 2017
Za nami je prva polovica leta, ki je bila za večino vlagateljev
v delnice večinoma pozitivna. Indeks MSCI World je od
začetka leta v evrih pridobil 1,5 %, v dolarjih pa celo 9,43
%. Skoraj 8-odstotna razlika je posledica nižje vrednosti
ameriškega dolarja glede na evro. Ameriški delniški trg je v
šestih mesecih pridobil 0,31 % (indeks S & P 500) oziroma
6,14 % (indeks pretežno tehnoloških delnic Nasdaq).
Nemški indeks Dax je pridobil 7,35 %, po predsedniškem
slavju Macrona izpostavljeni francoski indeks CAC 40 pa 6
odstotkov. Izpostaviti velja tudi z razpravo glede brexita
zaznamovan indeks britanskih delnic FTSE 100, ki je v
evrih izgubil 0,46 %.
V proučevanem obdobju so se najbolje odrezali
hitrorastočih trgi. V začetku leta so se tržni udeleženci
navduševali nad ameriškimi predvidenimi projekti, s
katerimi naj bi novi ameriški predsednik naredil Ameriko
spet izvrstno. Če je donosnost 10-letnih ameriških državnih
obveznic lakmusov papir stopnje zaupanja vlagateljev v
uresničitev Trumpovih napovedi, je trg do približno sredine
marca računal na gospodarski preboj. Marca je Trump
doživel prvi resni politični poraz, saj za zdravstveno reformo
ni pridobil zadostne podpore. To je načelo zaupanje
vlagateljev in je pomenilo resen preizkus za dosežene
delniške ravni.
Nekaj več nemira med tržne udeležence je v maju vnesla
preiskava domnevnega pritiska predsednika Trumpa na
direktorja FBI. Trump naj bi direktorja FBI prosil, naj ustavi
oziroma ovrže preiskavo glede povezav Rusije s
predvolilnim dogajanjem v ZDA. Povečanje političnega
tveganja je povzročilo poskok tako imenovanega indeksa
strahu, VIX. Indeks je poskočil za 5 točk, na 15,5 %, kar
pomeni 98. percentil dnevnih premikov tega indeksa. Kar
85 odstotkov delnic v indeksu S & P 500 je bilo negativnih.
Dolar je izgubil glede na evro, pomembni premiki pa so se
zgodili tudi na področju obveznic, saj bi politična kriza in
prekinitev napovedane zdravstvene reforme vplivali tudi na
delovanje ameriške centralne banke.
Nekaj podobnega kot v ZDA se je zgodilo tudi novemu
brazilskemu predsedniku Temerju. Po tem, ko sta kar dva
njegova predhodnika obtožena korupcije, se je tudi novi
predsednik ujel v korupcijski škandal – odobril naj bi
namreč sredstva za utišanje nekdanjega političnega
sopotnika. Glede na to, da velik del rasti brazilskih naložb
temelji na zaupanju (predvsem tujih) vlagateljev glede

gospodarskih reform novega predsednika, je razumljivo,
da je indeks brazilskih delnic v prvi polovici tega leta med
najmanj donosnimi. Indeks Bovespa je v evrih izgubil
4,86 %. Slabše se je odrezal le še ruski indeks Micex, ki
je od začetka leta v evrih več kot 19 odstotkov nižje. Tako
brazilski kot ruski trg sta močno pozitivno povezana z
gibanjem cene nafte. Sodček nafte je v šestih mesecih
tega leta v evrih izgubil več kot 20 odstotkov vrednosti,
kar precej pojasni slabo gibanje obeh trgov.
Oba trga sta zaostala za indeksom hitrorastočih trgov
MSCI Emerging Markets, ki je v prvi polovici tega leta v
evrih pridobil 9,29 %. Pozitivno izstopa na primer indijski
trg, saj je indeks Sensex v evrih pridobil 13 %. Po lanski
ukinitvi dveh najbolj priljubljenih bankovcev, ki so zajemali
86 % denarja v obtoku (t. i. demonetizacija), je Indija pod
vodstvom Modija pred novo, tokrat še večjo in
pomembnejšo reformo. Prvega julija bo začela veljati t. i.
enotna davčna stopnja na blago in storitve. Gre za
reformo, ki se je pripravljala več kot desetletje, zaradi
obsega in vpliva na poenostavitev poslovanja in
privlačnost Indije kot naložbene destinacije pa se
ocenjuje, da gre za podobno zahteven proces, kot je bila
osamosvojitev Indije, gospodarsko pa bi lahko vplival na
povišanje gospodarske rasti za 40 bazičnih točk letno.
Nekateri analitiki to davčno reformo primerjajo z
včlanitvijo Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo.
Politične razmere, ki so že nekaj časa stalnica, so se
umirile, ni se pa mogoče znebiti občutka, da v zadnjem
času niso več, vsaj v Evropi, prva tema vlagateljev.
Nekoliko drugače je trenutno v ZDA, nikakor ne moremo
govoriti o nestabilnosti, krizi ali čem drugem, vendar
nekaj dvomljivih oziroma negativnih signalov iz Bele hiše
je trge precej vznemirilo. Negativen odziv trgov je bil zelo
kratkotrajen in ne preveč občuten. Kakšne bodo
razsežnosti oziroma epilog tega, bo znano v prihodnje.
Posledica povsem pozitivnega razpleta bo rast vrednosti
dolarja, saj se je ta takrat precej pocenil. Optimizem trga
še zmeraj pretežno sloni na pričakovanih reformah, manj
pa na prikazanih podatkih poslovanja za prvo četrtletje
tega leta. Dejstvo je, da če pomembnih napovedanih
reform ne bo ali bodo močno zamujale, se lahko
zaupanje vlagateljev izgubi. Za zdaj teh signalov ni videti.
Dokaz brezskrbnosti je tudi nizka vrednost indeksa
volatilnosti VIX, katerega vrednost je 10,4, kar je
zgodovinsko nizka vrednost.

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

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v %)
na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ABS

19.151.276,05

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ABS

V zadnjih
12-ih mes.
-3,52 %

V zadnjih
36-ih mes.
1,66 %

V zadnjih
60-ih mes.
16,27 %

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 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GENERAL DYNAMICS CORPORATION GD US

4,88 %

2 IMPOL 2000, D.D.

IM01

4,76 %

3 UNITED TECHNOLOGIES CORP

UTX US

4,67 %

4 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

4,41 %

5 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

3,99 %

6 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D. GRV05

3,84 %

7 MICRON TECHNOLOGY INC

MU US

3,76 %

8 MERCATOR D.D.

MEL11

2,95 %

9 DIAGEO PLC

DGE LN

2,93 %

10 PEPSICO INC

PEP US

2,90 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti (v
%) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ASIA

17.809.897,27

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ASIA

V zadnjih
12-ih mes.
17,71 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
30,92 % 41,10 %

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 ASIA po državah (v
%) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,69 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

4,55 %

3 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,07 %

4 AIA GROUP LTD

1299 HK

3,04 %

5 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

2,78 %

6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,65 %

7 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

EWT US

2,62 %

8 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,56 %

9 SK HYNIX INC

000660 KS

2,16 %

1288 HK

1,85 %

10 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2017

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

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA BALKAN
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BALKAN

11.394.584,13

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BALKAN

V zadnjih
12-ih mes.
12,25 %

V zadnjih
36-ih mes.
8,33 %

V zadnjih
60-ih mes.
24,59 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po državah
(v %) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,93 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,10 %

3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

5,61 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,14 %

5 AGROKOR D.D.

AGROK 0

4,37 %

6 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS

4,37 %

7 LUKA KOPER

LKPG SV

4,35 %

8 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,48 %

9 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

2,90 %

POSR SV

2,80 %

10 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BOND

8.609.854,92

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BOND

V zadnjih
12-ih mes.
-1,21 %

V zadnjih
36-ih mes.
4,59 %

V zadnjih
60-ih mes.
8,12 %

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 30.06.2017

Št. Ime VP
1 BELGIUM KINGDOM

Kratko ime VP Delež (%)
BGB 0.8

5,26 %

2 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D. GRV05

5,04 %

3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

4,91 %

4 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

4,77 %

5 MERCATOR D.D.

MEL11

4,47 %

6 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 6 1/4

4,44 %

7 DB X-TRACKERS II EUROZONE GOVE XGLE GR

4,42 %

8 REPUBLIC OF IRELAND

IRISH 5

4,35 %

9 REPUBLIKA SLOVENIJA 3

SLOREP 3

3,92 %

FRTR 6

3,83 %

10 FRTR 6 10/25/25

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ENERGY

5.688.909,28

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ENERGY

V zadnjih
12-ih mes.
-9,98 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
-21,60 % -1,35 %

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 30.06.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EOG RESOURCES INC

EOG US

7,76 %

2 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

5,15 %

3 CHEVRON CORP

CVX US

4,90 %

4 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

4,74 %

5 HALLIBURTON CO

HAL US

4,68 %

6 PIONEER NATURAL RESOURCES

PXD US

4,21 %

7 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SHW US

3,74 %

8 ECOLAB INC

ECL US

3,60 %

9 AKZO NOBEL

AKZA NA

3,54 %

10 COVESTRO AG

1COV GR

3,52 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA EUROPE

8.046.196,44

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
16,14 %

V zadnjih
36-ih mes.
8,23 %

V zadnjih
60-ih mes.
35,80 %

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 30.06.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALLIANZ

ALV GR

2,85 %

2 SIEMENS AG

SIE GR

2,80 %

3 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

2,52 %

4 DEUTSCHE POST AG-REG

DPW GR

2,47 %

5 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX

2,40 %

6 DAIMLER

DAI GR

2,38 %

7 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS

PHIA NA

2,33 %

8 NESTLE SA

NESN VX

2,31 %

9 VINCI S.A.

DG FP

2,30 %

HEIA NA

2,28 %

10 HEINEKEN NV

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL

41.123.675,25

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GLOBAL

V zadnjih
12-ih mes.
14,21 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
23,82 % 52,71 %

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 GLOBAL po državah
(v %) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

2,45 %

2 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,46 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,39 %

4 FACEBOOK INC.

FB US

1,37 %

5 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,19 %

6 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

EWJ US

1,14 %

7 CITIGROUP INC

C US

1,14 %

8 WELLS FARGO & COMPANY

WFC US

1,12 %

9 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,11 %

PSZIVAA

1,11 %

10 DELNIŠKI PODSKLAD PSP ŽIVA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
30.06.2014 do 30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po
vrsti naložb (v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL EMERGING

12.843.164,43

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA GLOBAL EMERGING 17,53 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
17,91 % 17,01 %

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 30.06.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

EWT US

5,49 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,08 %

3 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

4,59 %

4 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

4,25 %

5 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,52 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,40 %

7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

1,70 %

8 CHINA MOBILE HK

CHL US

1,56 %

9 AIA GROUP LTD

1299 HK

1,32 %

1398 HK

1,24 %

10 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOLD

3.380.849,69

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOLD

V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.
-28,09 % -17,30 % -47,38 %

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 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BARRICK GOLD CORP

ABX US

7,55 %

2 FRANCO-NEVADA CORP.

FNV CN

7,32 %

3 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

5,97 %

4 NEWMONT MINING CORP

NEM US

5,00 %

5 GOLDCORP INC

G CN

4,95 %

6 ROYAL GOLD INC

RGLD US

4,55 %

7 KINROSS GOLD CORP

K CN

4,39 %

8 IAMGOLD CORP

IMG CN

4,34 %

9 VANECK VECTORS GOLD MINERS

GDX US

4,23 %

TXG CN

3,91 %

10 TOREX GOLD RESOURCES INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOODS

4.272.604,54

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOODS

V zadnjih
12-ih mes.
5,35 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
43,72 % 59,99 %

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 GOODS po državah
(v %) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

7,07 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

4,64 %

3 NESTLE SA

NESN VX

4,46 %

4 ALTRIA GROUP INC

MO US

4,40 %

5 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,33 %

6 ADIDAS AG

ADS GR

3,21 %

7 L'OREAL SA

OR FP

3,04 %

8 PEPSICO INC

PEP US

3,04 %

9 PRICELINE GROUP INC

PCLN US

2,93 %

UNA NA

2,84 %

10 UNILEVER NV-CVA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
30.06.2014 do 30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
na dan 30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

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

10.405.102,60
V zadnjih
12-ih mes.
2,14 %

V zadnjih
36-ih mes.
6,31 %

V zadnjih
60-ih mes.
20,59 %

Potencialno nižji donos

1

2

3

4

5

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP

IHYG LN

2,87 %

2 PHOENIX PIB DUTCH FINANC

PHARGR3 5/8 2,58 %

3 ARCELIK AS

ACKAF 3 7/8

2,58 %

4 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,50 %

5 TELEKOM AUSTRIA

2,44 %

TKAAV 5 5/8

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

2,38 %

7 AMPLIFON SPA

AMPIM 4 7/8

2,31 %

Višje tveganje

8 LGE HOLDCO VI

ZIGGO 7 1/8

2,17 %

Potencialno višji donos

9 SFR GROUP SA

SFRFP 5 5/8

2,11 %

AALLN 2 7/8

2,07 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Št. Ime VP

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po državah (v %) na dan 30.06.2017

10 ANGLO AMERICAN CAPITAL

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA INDIA

4.682.185,55

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA INDIA

V zadnjih
12-ih mes.
19,58 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
33,70 % 53,71 %

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 INDIA po državah (v
%) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

7,31 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

6,54 %

3 ITC LTD

ITC IN

6,42 %

4 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

5,99 %

5 INFOSYS LIMITED

INFO IN

5,95 %

6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,74 %

7 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

4,68 %

8 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

3,76 %

9 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

3,63 %

SUNTV IN

3,30 %

10 SUN TV NETWORK LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA KOMET

699.463,43

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA KOMET

V zadnjih
12-ih mes.
14,21 %

V zadnjih
36-ih mes.
-7,62 %

V zadnjih
60-ih mes.
2,92 %

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 30.06.2017

Št. Ime VP
1 SAMSUNG ELECTRONICS CO

Kratko ime VP Delež (%)
005930 KS

9,18 %

2 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX US

3,66 %

3 AMERICA MOVIL-ADR

AMX US

3,62 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

3,45 %

5 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,27 %

6 LG CORP

003550 KS

3,20 %

7 KB FINANCIAL GROUP INC

105560 KS

3,19 %

8 NAVER CORP

035420 KS

3,15 %

9 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

3,09 %

TV US

3,08 %

10 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
30.06.2014 do 30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
po vrsti naložb (v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR na dan 30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA MONEY MARKET EUR

7.378.464,94

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA MONEY MARKET EUR 0,09 %

V zadnjih
36-ih mes.
0,46 %

V zadnjih
60-ih mes.
3,25 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG

depozit

18,01 %

2 SPARKASSE

depozit

13,54 %

3 SKB D.D.

depozit

13,53 %

4 NKBM D.D.

depozit

13,42 %

5 GORENJE D.D.

GRV05

8,15 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

7,55 %

7 NLB D.D.

depozit

6,77 %

8 MERCATOR D.D.

MEL11

5,74 %

9
10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od
30.06.2014 do 30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE na
dan 30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA NEW EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
11,72 %

FIVE LI

5,26 %

2 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

5,23 %

3 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

ROSN LI

4,62 %

4 LUKOIL PJSC-SPON ADR

LKOD LI

4,41 %

5 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK LI

4,00 %

6 OTP BANK NYRT

OTP HB

3,88 %

7 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

MOL HB

3,49 %

Višje tveganje

8 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS

MMK LI

3,48 %

Potencialno višji donos

9 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.

PKN PW

3,22 %

KGH PW

3,16 %

V zadnjih
36-ih mes.
0,43 %

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

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

5

Kratko ime VP Delež (%)

1 X5 RETAIL GROUP NV

6.175.760,33

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA NEW EUROPE

Št. Ime VP

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
državah (v %) na dan 30.06.2017

10 KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
30.06.2014 do 30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po vrsti
naložb (v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
na dan 30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

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

10.151.652,00
V zadnjih
12-ih mes.
8,57 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
23,42 % 55,76 %

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 PHARMA-TECH po
državah (v %) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,15 %

2 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

3,36 %

3 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,20 %

4 ALLERGAN PLC

AGN US

2,74 %

5 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,68 %

6 ORACLE CORPORATION

ORCL US

2,65 %

7 CELGENE CORP

CELG US

2,63 %

8 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX

2,12 %

9 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,09 %

VOD LN

2,09 %

10 VODAFONE GROUP PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA PRIMUS

15.067.675,52

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA PRIMUS

V zadnjih
12-ih mes.
14,98 %

V zadnjih
36-ih mes.
8,16 %

V zadnjih
60-ih mes.
33,56 %

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 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,95 %

2 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

6,94 %

3 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,89 %

4 LUKA KOPER

LKPG SV

4,60 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,46 %

6 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,39 %

7 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,15 %

8 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

3,09 %

9 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3
10 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

2,89 %

POSR SV

2,86 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA SENIOR

23.007.592,68

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA SENIOR

V zadnjih
12-ih mes.
18,82 %

V zadnjih
36-ih mes.
9,60 %

V zadnjih
60-ih mes.
53,23 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po državah
(v %) na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TELEKOM D.D.

TLSG SV

7,14 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

6,73 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,46 %

4 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

4,89 %

5 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,93 %

6 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,73 %

7 BAYER AG

BAYN GR

2,47 %

8 KD DIVIDENDNI

KD

2,08 %

9 MYLAN NV

MYL US

2,07 %

10 AIRBUS SE

AIR FP

1,88 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA TURKEY

2.527.711,47

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA TURKEY

V zadnjih
12-ih mes.
-0,11 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
-16,25 % -15,82 %

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 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

9,12 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,58 %

3 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

6,39 %

4 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

5,53 %

5 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

5,35 %

6 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

3,93 %

7 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,53 %

8 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,50 %

9 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

3,13 %

TAVHL TI

3,01 %

10 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v %)
na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA USA

5.194.351,75

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA USA

V zadnjih
12-ih mes.
11,34 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
31,35 % 66,96 %

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 30.06.2017

Št. Ime VP
1 APPLE COMPUTER

Kratko ime VP Delež (%)
AAPL US

3,45 %

2 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR XLU US

2,81 %

3 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,15 %

4 AMAZON.COM INC

AMZN US

2,06 %

5 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,90 %

6 CITIGROUP INC

C US

1,88 %

7 SCHWAB (CHARLES) CORP

SCHW US

1,74 %

8 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

1,62 %

9 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,58 %

FB US

1,50 %

10 FACEBOOK INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti (v
%) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Developed od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po vrsti
naložb (v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Developed na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.Developed

5.132.109,27

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.Developed

V zadnjih
12-ih mes.
19,25 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
34,52 % 77,86 %

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 30.06.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,52 %

2 LYXOR ETF STOXX BANKS

BNK FP

3,44 %

3 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,07 %

4 CITIGROUP INC

C US

2,80 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

2,78 %

6 ALLIANZ

ALV GR

2,60 %

7 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-

IQQF GY

2,48 %

8 PEPSICO INC

PEP US

2,46 %

9 CELGENE CORP

CELG US

2,44 %

BNP FP

2,21 %

10 BNP PARIBAS

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Emerging od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Emerging na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.Emerging

1.472.120,44

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.Emerging

V zadnjih
12-ih mes.
22,97 %

V zadnjih
36-ih mes.
8,21 %

V zadnjih
60-ih mes.
23,23 %

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 30.06.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

5,69 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD.

TCEHY US

4,50 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,45 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,95 %

5 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

3,94 %

6 NASPERS LTD

NPSNY US

3,63 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

3,31 %

8 ITAU UNIBARCO HOLDING SA

ITUB US

3,26 %

9 HON NAI PRECISION INDUSTRY CO. HHPD LI

3,18 %

10 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,08 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2017

*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
(junij 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.SI od 30.06.2014 do
30.06.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po vrsti naložb (v %)
na dan 30.06.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.SI na dan
30.06.2017
ČVS na dan 30.06.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
Alpen.SI

48.371.619,51

Sprememba
vrednosti (%)
Alpen.SI

V zadnjih
12-ih mes.
15,89 %

V zadnjih
36-ih mes.
9,19 %

V zadnjih
60-ih mes.
45,71 %

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 Alpen.SI po državah (v %)
na dan 30.06.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

9,67 %

2 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

7,67 %

3 UNIOR ZREČE

UKIG SV

6,85 %

4 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

6,46 %

5 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,58 %

6 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,14 %

7 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,09 %

8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

3,53 %

9 TANKERSKA NEXT GENERATION

TPNGRA CZ

3,02 %

RIVPRA CZ

2,98 %

10 VALAMAR RIVIERA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po dejavnosti (v
%) na dan 30.06.2017

*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

