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Bojazen pred tradicionalno slabim
mesecem za delniške trge se je tokrat
izkazala za odvečno. Ameriški delniški
indeks S & P je dan za dnem presegal
zgodovinsko rekordne vrednosti,
evropski delniški indeksi pa so se tem
vrednostim precej približali. V makro
ekonomskem okolju ni bilo zaznati
nobenih negativnih podatkov ali
znakov upadanja gospodarske
aktivnosti, torej stabilnost ni bila pod
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vprašajem. Nekoliko več turbulence je
že nekaj časa v mednarodnem
političnem okolju, morda za odtenek
ali vsaj navidezno se je tudi ta v
septembru nekoliko umirila,
predvsem gre za napetost v odnosih
med ZDA Severno Korejo. Povsem
brez pretresov za trge so minile tudi
nemške volitve, s pričakovano zmago
Merklove, vendar nekoliko bolj
mešano prihodnjo koalicijo.
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Mesečni komentar za september 2017
Bojazen pred tradicionalno slabim mesecem za

konca

delniške trge se je tokrat izkazala za odvečno. Ameriški

okrepljenega posojilnega povpraševanja, zelo poceni

delniški indeks S & P je dan za dnem presegal

virov banke ter ne nazadnje nizkega vrednotenja in

zgodovinsko rekordne vrednosti, evropski delniški

majhnega deleža slabih posojil.

leta

stavili

na

ﬁnance,

predvsem

zaradi

indeksi pa so se tem vrednostim precej približali. V
makro ekonomskem okolju ni bilo zaznati nobenih
negativnih podatkov ali znakov upadanja gospodarske
aktivnosti, torej stabilnost ni bila pod vprašajem.
Nekoliko

več

turbulence

je

že

nekaj

časa

v

mednarodnem političnem okolju, morda za odtenek
ali vsaj navidezno se je tudi ta v septembru nekoliko
umirila, predvsem gre za napetost v odnosih med ZDA
Severno Korejo. Povsem brez pretresov za trge so
minile tudi nemške volitve, s pričakovano zmago
Merklove, vendar nekoliko bolj mešano prihodnjo
koalicijo.
September je bil tudi v znamenju zasedanj ameriške
(Fed) in Evropske (ECB) centralne banke. Nobenih
pomembnih odločitev ni bilo, temu primerno so se
tudi

že

pred

zasedanji

oblikovala

pričakovanja.

Centralni bankirji napovedujejo zmanjšanje svojih
bilanc

in

zviševanja

obrestnih

mer, vendar

so

konkretne odločitve v zvezi s tem preložili na konec
leta.
V tem okolju so delniški trgi dosegali visoke mesečne
donose. Merjeno v EUR, je nemški DAX pridobil 6,3 %,
angleški FTSE 100 4,5 %, ameriški S & P 3,5 % in
tehnološki indeks NASDAQ 2,6 %. Čez mesec se je
podražila tudi nafta in se po dolgem času spet
približala ceni 60 USD za sodček. Na valutnem trgu, ki
je bil morda odločilen za to, da Fed ni zvišala obrestne
mere, je dolar v začetku meseca še nekoliko izgubljal
(padel pod mejo 1,2), nato pa se je do konca mesece
okrepil in glede na evro končal pri razmerju 1,177.
Krepitev vrednoti dolarja je seveda ugodno vplivala na
dolarske naložbe skladov.
S koncem tega četrtletja prihajamo v obdobje objav
tričetrtletnih rezultatov, ki bodo imeli pomembno težo
pri nadaljnji rasti delniških indeksov. Pričakujemo, da
bodo rezultati spet dobri in se bo trend dobrega
poslovanja prvega polletja nadaljeval, posledično bomo
videli delniške trge še nekoliko višje. Sektorsko bi do
Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 29.09.2014 do
29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA ABS

18.618.089,02

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

-1,77 %

-1,12 %

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

2

3

Kratko ime VP Delež (%)

1 IMPOL 2000, D.D.

IM01

4,94 %

2 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK03

4,56 %

3 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

4,00 %

4 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D.

GRV05

3,97 %

5 BNP PARIBAS

BNP FP

3,38 %

6 INFINEON AG

IFX GR

3,28 %

7 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT CFR VX

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

1

16,86 %

Št. Ime VP

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 29.09.2017

7

3,21 %

8 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,07 %

9 MERCATOR D.D.

MEL11

3,05 %

10 MICHELIN (CGDE)

ML FP

3,03 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 29.09.2014 do
29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA ASIA

18.541.773,37

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

9,53 %

23,95 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

39,65 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 29.09.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,37 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,11 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

EWT US

4,95 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,09 %

5 AIA GROUP LTD

1299 HK

2,86 %

6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,65 %

7 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

2,58 %

8 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,57 %

9 SK HYNIX INC

000660 KS

2,48 %

2318 HK

1,96 %

10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA BALKAN

10.964.396,06

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

3,45 %

1,66 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

19,89 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,89 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,39 %

3 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,36 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,09 %

5 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

KMB MS

4,90 %

6 LUKA KOPER

LKPG SV

4,59 %

7 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

3,90 %

8 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,48 %

9 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,14 %

AERO SG

2,53 %

10 AERODROM NIKOLA TESLA AD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA BOND

8.583.160,59

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

-1,74 %

5,98 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

6,52 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 29.09.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

2 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

5,24 %

3 MERCATOR D.D.

MEL11

4,96 %

5,48 %

4 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 6 1/4

4,96 %

5 BNP PARIBAS

BNP 1 1/2

4,33 %

6 FRTR 6 10/25/25

FRTR 6

4,27 %

7 MOL HUNGARIAN OIL & GAS

MOLHB 2 5/8

4,18 %

8 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

4,15 %

9 REPUBLIKA SRBIJA

SERBGB 2

3,95 %

XGLE GR

3,80 %

10 DB X-TRACKERS II EUROZONE GOVE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ENERGY
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA ENERGY

5.116.998,79

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

-8,22 %

-18,86 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-5,65 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

7,39 %

2 EOG RESOURCES INC

EOG US

6,60 %

3 CHEVRON CORP

CVX US

5,99 %

4 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

SHW US

4,14 %

5 AKZO NOBEL

AKZA NA

4,09 %

6 DIAMONDBACK ENERGY INC

FANG US

3,92 %

7 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

3,83 %

8 ECOLAB INC

ECL US

3,78 %

9 LANXESS

LXS GR

3,13 %

ANTO LN

3,05 %

10 ANTOFAGASTA PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EUROPE
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA EUROPE

9.864.693,63

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

17,67 %

13,68 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

32,97 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALLIANZ

ALV GR

2 NESTLE SA

NESN VX

2,44 %

3 SIEMENS AG

SIE GR

2,29 %

4 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS

PHIA NA

2,16 %

5 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

2,15 %

6 BNP PARIBAS

BNP FP

2,09 %

7 VINCI S.A.

DG FP

2,04 %

8 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG VX

1,91 %

9 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

1,84 %

BAS GR

1,81 %

10 BASF GR

2,57 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA GLOBAL

41.512.427,40

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

13,15 %

20,48 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

52,63 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,46 %

2 CITIGROUP INC

C US

1,48 %

3 FACEBOOK INC.

FB US

1,48 %

4 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,46 %

5 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,45 %

6 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,44 %

7 INTEL CORPORATION

INTC US

1,23 %

8 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

EWJ US

1,14 %

9 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,13 %

PSZIVAA

1,11 %

10 DELNIŠKI PODSKLAD PSP ŽIVA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
29.09.2014 do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

12.039.608,20
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

11,51 %

18,47 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

17,30 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 29.09.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,43 %

2 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD

EWT US

5,71 %

3 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,27 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

5,18 %

5 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,89 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,66 %

7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

1,88 %

8 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

1,74 %

9 CHINA MOBILE HK

CHL US

1,53 %

10 BANCO BRADESCO

BBD US

1,44 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 29.09.2014 do
29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA GOLD

3.288.842,95

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOLD

-25,97 %

-8,83 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-56,99 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
državah (v %) na dan 29.09.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 FRANCO-NEVADA CORP.

FNV CN

7,84 %

2 BARRICK GOLD CORP

ABX US

7,60 %

3 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

5,97 %

4 NEWMONT MINING CORP

NEM US

5,76 %

5 GOLDCORP INC

G CN

4,98 %

6 IAMGOLD CORP

IMG CN

4,64 %

7 KINROSS GOLD CORP

K CN

4,57 %

8 ROYAL GOLD INC

RGLD US

4,54 %

9 VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

GDX US

4,39 %

BTO CN

3,64 %

10 B2GOLD CORPORATION

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA GOODS

4.087.073,59

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

5,24 %

34,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

60,55 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

6,95 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

4,28 %

3 NESTLE SA

NESN VX

4,23 %

4 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

4,14 %

5 ADIDAS AG

ADS GR

3,73 %

6 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,34 %

7 L'OREAL SA

OR FP

3,07 %

8 HOME DEPOT INC

HD US

2,94 %

9 PEPSICO INC

PEP US

2,90 %

PCLN US

2,84 %

10 PRICELINE GROUP INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
29.09.2014 do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

11.254.144,45
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

1,39 %

7,78 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

17,25 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND IHYG LN

3,60 %

2 NETFLIX INC

NFLX 3 5/8

2,48 %

3 MAXEDA DIY HOLDING BV

MAXDIY 6 1/8

2,45 %

4 INSTRUM JUSTITIA AB

IJSS 3 1/8

2,45 %

5 QUINTILES IMS INC

RX 3 1/4

2,36 %

6 ARCELIK AS

ACKAF 3 7/8

2,35 %

7 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,33 %

8 GRIFOLS SA

GRFSM 3.2

2,29 %

9 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK03

2,21 %

TTMTIN 2.2

2,07 %

10 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA INDIA

4.495.611,71

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

7,56 %

17,53 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

33,85 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 29.09.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

6,76 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

6,62 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

5,59 %

4 ITC LTD

ITC IN

5,11 %

5 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

5,11 %

6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

5,10 %

7 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,54 %

8 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

4,14 %

9 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

4,13 %

YES IN

3,79 %

10 YES BANK LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA KOMET

631.587,29

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA KOMET

6,24 %

-11,16 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-6,94 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

8,11 %

2 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

4,35 %

3 AMERICA MOVIL-ADR

AMX US

4,28 %

4 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR

FMX US

3,78 %

5 LG CORP

003550 KS

3,54 %

6 GRUPO FIN SANTANDER-B

SANMEXB MM 3,38 %

7 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR

TV US

3,31 %

8 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,12 %

9 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

3,12 %

CX US

3,03 %

10 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 29.09.2014 do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

7.034.906,02
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR

0,06 %

0,19 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

2,94 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 29.09.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG

depozit

18,50 %

2 SPARKASSE D.D.

depozit

13,91 %

3 SKB D.D.

depozit

13,90 %

4 NKBM D.D.

depozit

13,78 %

5 GORENJE D.D.

GRV05

8,40 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK03

7,78 %

7 NLB D.D.

depozit

6,96 %

8 MERCATOR D.D.

MEL11

5,92 %

9
10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od
29.09.2014 do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
vrsti naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE
na dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA NEW EUROPE

6.713.026,13

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA NEW EUROPE

16,29 %

12,56 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-6,52 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE
po državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

2 X5 RETAIL GROUP NV

FIVE LI

6,06 %

3 LUKOIL PJSC-SPON ADR

LKOD LI

4,26 %

4 PJSC MAGNITOGORSK IRON&STEEL

MMK LI

4,04 %

5 OTP BANK NYRT

OTP HB

3,88 %

6 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S

NVTK LI

3,74 %

7 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

MOL HB

3,61 %

8 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

ROSN LI

3,22 %

9 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.

PKN PW

3,16 %

ATAD LI

3,11 %

10 TATNEFT

7,48 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE
po dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
29.09.2014 do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
po vrsti naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH na dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA PHARMA-TECH

10.205.771,96

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PHARMA-TECH

5,14 %

14,37 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

48,33 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,25 %

2 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

3,32 %

3 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,02 %

4 CELGENE CORP

CELG US

2,82 %

5 LAM RESEARCH CORPORATION

LRCX US

2,52 %

6 ORACLE CORPORATION

ORCL US

2,45 %

7 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,16 %

8 ADOBE SYSTEMS INC

ADBE US

2,04 %

9 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

BMY US

2,02 %

10 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG VX

2,02 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA PRIMUS

16.169.751,50

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PRIMUS

11,22 %

4,14 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

28,61 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

6,57 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,45 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,19 %

4 LUKA KOPER

LKPG SV

4,35 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,24 %

6 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,96 %

7 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,72 %

8 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

2,87 %

9 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,71 %

GRVG SV

2,65 %

10 GORENJE VELENJE D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA SENIOR

24.253.410,09

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA SENIOR

15,58 %

6,12 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

44,50 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

6,84 %

2 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

5,85 %

3 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,33 %

4 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

4,84 %

5 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,73 %

6 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,59 %

7 BAYER AG

BAYN GR

2,38 %

8 KD DIVIDENDNI

KD DIVIDENDNI 1,99 %

9 AIRBUS SE

AIR FP

1,98 %

POSR SV

1,73 %

10 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 29.09.2014
do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA TURKEY

2.271.565,11

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

2,64 %

-14,43 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-21,40 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

8,78 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,48 %

3 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

7,46 %

4 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

7,43 %

5 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

4,71 %

6 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

3,81 %

7 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,60 %

8 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TCELL TI

3,49 %

9 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,38 %

KCHOL TI

3,35 %

10 KOC HOLDING AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 29.09.2014 do
29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA USA

5.283.627,49

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

11,05 %

19,75 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

60,00 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 29.09.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,51 %

2 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,73 %

3 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,04 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,95 %

5 AMAZON.COM INC

AMZN US

1,94 %

6 CITIGROUP INC

C US

1,94 %

7 SCHWAB (CHARLES) CORP

SCHW US

1,69 %

8 FACEBOOK INC.

FB US

1,61 %

9 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

1,60 %

JPM US

1,59 %

10 JPMORGAN CHASE & CO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED od
29.09.2014 do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED po
vrsti naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED
na dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA DEVELOPED

5.172.880,84

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA DEVELOPED

12,95 %

28,65 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

71,75 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED
po državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,75 %

2 LYXOR ETF STOXX BANKS

BNK FP

3,55 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,31 %

4 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,15 %

5 CITIGROUP INC

C US

2,92 %

6 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

2,79 %

7 CELGENE CORP

CELG US

2,63 %

8 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

2,49 %

9 MASTERCARD INC.

MA US

2,38 %

BNP FP

2,37 %

10 BNP PARIBAS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED
po dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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
(september 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EMERGING od
29.09.2014 do 29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING po
vrsti naložb (v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EMERGING
na dan 29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA EMERGING

1.486.807,12

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EMERGING

15,31 %

7,64 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

24,85 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING po
državah (v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

6,06 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD.

TCEHY US

4,63 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,53 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,53 %

5 ITAU UNIBARCO HOLDING SA

ITUB US

3,44 %

6 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,23 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

3,14 %

8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,06 %

9 NASPERS LTD

NPSNY US

3,00 %

AMX US

2,83 %

10 AMERICA MOVIL-ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

(september 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 29.09.2014 do
29.09.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 29.09.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
29.09.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.09.2017 (v EUR)

ALTA.SI

42.187.612,41

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

5,59 %

-7,28 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

39,88 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 29.09.2017

Št. Ime VP
1 CINKARNA CELJE D.D.

Kratko ime VP Delež (%)
CICG SV

8,44 %

2 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

8,02 %

3 UNIOR ZREČE

UKIG SV

7,94 %

4 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

7,15 %

5 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,99 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,72 %

7 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,54 %

8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,44 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

2,95 %

TPNGRA CZ

2,93 %

10 TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 29.09.2017

*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

