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Mesečni komentar za december 2018
Preteklo leto je bilo vsaj z vidika kapitalskih borz in ﬁnančnih

delnicami in obveznicami. Ta razpršenost utegne biti še boljša

trgov polno presenečenj in izzivov. Začetek tega leta smo začeli

v ZDA, kjer kratkoročne ali dolgoročne obveznice, in to

precej v skladu s splošnimi pričakovanji, torej s pozitivnim

državne ali visokokakovostne obveznice, ustvarjajo še vedno od

trendom na delniških trgih na krilih znižanega davka na

2,5- do 3-odstotno letno donosnost, ki jo evropski obvezniški

dobičke v ZDA in malce negativnim trendom pri obveznicah

trg na ravni podobne kreditne kakovosti vse bolj pogreša.

zaradi zvišanja obrestnih mer. Takšen trend bi bil lahko

Glede na zadnja znižanja cen energentov lahko rečemo, da se

povsem vzdržen, saj so bila zaradi gospodarske konjunkture

bomo verjetno vrnili v okolje zniževanja inﬂacijske stopnje, kar

ustaljena pričakovanja o nadaljnji rasti poslovanja podjetij in

bo verjetno ohranilo nizko donosnost predvsem državnih

prihodnjem restriktivnejšem monetarnem okolju na ﬁnančnih

obveznic tako v ZDA kot Evropi.

trgih.
Decembra se je leto končalo precej neobičajno, saj se je
A vendar so vlagatelji začeli večjo pozornost namenjati

popravek na delniških trgih proti pričakovanjem zavlekel še v

tveganjem, ne pričakovanim donosom. Namreč nekateri

december, ki pa po navadi velja za pozitiven mesec.

ekonomski kazalniki so v Evropi že zaznali zgodovinsko visoke

Vrednotenje na delniških trgih je tako leto končalo že na

ravni in njihov popravek je bil že skoraj neizogiben. Začelo se

očitnih podpovprečnih ravneh in tako postavilo indekse na

je

ugodnejša izhodišča za okrevanje trgov.

s

povečano

volatilnostjo

februarja,

nadaljevalo

z

obljubljenimi Trumpovimi zaščitniškimi ukrepi predvsem
proti Kitajski, nastopom populistične vlade v Italiji in ne

Skratka, če se vrnemo k pregledu preteklega leta, lahko

nazadnje dilemo glede brexita, v kateri se je znašla Velika

sklenemo, da se je leto na kapitalskih trgih končalo precej proti

Britanija, sočasno pa so se zmanjševala pričakovanja glede rasti

pričakovanjem analitikov, kar pa niti ni tako zelo redek pojav.

dobičkov podjetij tako v Evropi kot Aziji.

Ne glede na to je pomembnejše, da se ozremo v prihodnost in
poteze, ki bi bile na primer potrebne za izboljšanje razmer na

V prvi polovici leta so ameriški delniški trgi še kljubovali

borzah ﬁnančnega kapitala.

povečani negotovosti v Evropi in Aziji, a so se popravku na
drugih trgih vendarle pridružili v zadnjem četrtletju leta. Tedaj

Leta 2019 bodo morale ZDA in Kitajska čim prej vzpostaviti

so nekateri ekonomski podatki že deloma upravičevali

boljše prijateljske in medsebojni trgovini prijaznejše odnose.

popravek na delniških trgih, saj je bila zaradi upada

Velika Britanija bo morala čim prej skleniti optimalen dogovor

gospodarske aktivnosti v predzadnjem četrtletju leta v

in kompromis z Evropsko unijo, ki Veliki Britaniji ne bo

nekaterih evropskih državah (v Nemčiji, Italiji, na Švedskem in

ustvaril večjih oportunitetnih izgub. Za Evropsko unijo pa bi

v Švici) že zaznana negativna gospodarska rast.

bilo nujno, da sklene vrste in začne delovati čim bolj
evrotvorno, glede tako pravil javnih ﬁnanc kot migracijske

Oslabljeno razpoloženje na delniških trgih se je tako začelo

politike, kar je tudi edino smiselno za današnjo in prihodnje

odsevati na obvezniških trgih, kar pa je znova začelo zniževati

generacije. Zato naj bo leto 2019 čim bolj uspešno pri

donosnost predvsem državnih obveznic v zadnjem četrtletju

zbliževanju odnosov in premagovanju vseh političnih in

leta. Takšno okolje izkušenim vlagateljem ni tuje, saj obdobij,

gospodarskih izzivov.

ko se naberejo negativni ali pozitivni dejavniki v zgodovini, ne
manjka.
V zadnjih letih smo med institucionalnimi vlagatelji spremljali
številne razprave v zvezi z iskanjem alternativnih naložb zaradi
nizke donosnosti obveznic in čedalje bolj priljubljenim
izrazom TINA (ang. there is no alternative), saj številni analitiki
niso videli druge naložbene alternative kot delnice. A vendar se
kaže, da za vlagatelja še vedno ostaja smiselna razpršenost med

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v
%) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA ABS

12.193.376,69

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

-1,19 %

-6,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

9,00 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v
%) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

5,65 %

2 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

4,00 %

3 IMPOL 2000, D.D.

IM01

3,59 %

4 PETROL D.D. LJUBLJANA

PET5

3,28 %

5 DEUTSCHE TELEKOM

DTE GR

2,06 %

6 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK05

1,61 %

7 NEXTERA ENERGY INC

NEE US

1,59 %

8 EXELON CORP

EXC US

1,58 %

9 ENEL SPA

ENEL IM

1,55 %

EOAN GR

1,48 %

10 E. ON AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti
(v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA ASIA

14.555.892,27

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

-15,47 %

-0,95 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

23,31 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v
%) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

6,98 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,42 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,30 %

4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

4,95 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,68 %

6 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

4,03 %

7 ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD

ALTA INDIA

3,26 %

8 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,10 %

9 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

1398 HK

2,49 %

000660 KS

2,44 %

10 SK HYNIX INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb (v %)
na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA.SI

34.824.757,06

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

3,78 %

24,12 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

48,22 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah (v %)
na dan 31.12.2018

Št. Ime VP
1 UNIOR ZRECE

Kratko ime VP Delež (%)
UKIG SV

8,10 %

2 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

7,25 %

3 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,80 %

4 ATLANTIC GRUPA D.D.

ATGRRA CZ

4,58 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,54 %

6 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,32 %

7 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,64 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,46 %

9 AD PLASTIK D.D.

ADPLRA CZ

3,30 %

SNG RO

3,02 %

10 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po dejavnosti (v
%) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi pravili
upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA BALKAN

8.373.353,96

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

-4,71 %

1,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

11,87 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,33 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

7,04 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,84 %

5 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,78 %

6 LUKA KOPER

LKPG SV

4,53 %

7 AERODROM NIKOLA TESLA AD

AERO SG

4,46 %

8 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,85 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,61 %

ADRSPA CZ

3,02 %

10 ADRIS GRUPA

8,33 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA BOND

9.410.260,42

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

-0,76 %

2,00 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

6,86 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah
(v %) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 1 05/25/27 7,78 %

2 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 0 1/2

6,70 %

3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

5,83 %

4 ISHARES CORE EUR CORP BOND

IEAC LN

5,29 %

5 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

5,20 %

6 FRANCE(GOVT OF)

FRTR 0 3/4

3,55 %

7 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

3,25 %

8 REPUBLIKA SRBIJA

SERBGB 2

3,25 %

9 OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH

ALTA HIGH

2,80 %

10 BELGIUM KINGDOM

BGB 08 06/22/28 2,57 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ENERGY
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA ENERGY

2.620.576,53

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

-15,12 %

-4,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-14,82 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NUTRIEN LTD

NTR US

6,27 %

2 TOTAL SA

FP FP

5,71 %

3 BHPGROUP LTD-SPON ADR

BHP US

5,64 %

4 EXXON MOBIL CORP.

XOM US

4,77 %

5 ANGLO AMERICAN PLC

AAL LN

4,55 %

6 CHEVRON CORP

CVX US

4,16 %

7 GLENCORE XSTRATA PLC

GLEN LN

4,06 %

8 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

3,81 %

9 CONOCOPHILLIPS

COP US

3,74 %

S32 LN

3,46 %

10 SOUTH32 LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EUROPE
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA EUROPE

7.278.428,23

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

-11,80 %

-4,37 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-0,16 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

3,65 %

2 NOVARTIS AG

NOVN SW

3,40 %

3 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

3,38 %

4 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

2,98 %

5 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

2,51 %

6 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

2,28 %

7 SIEMENS AG

SIE GR

2,14 %

8 ASTRAZENECA

AZN LN

2,05 %

9 TOTAL SA

FP FP

1,84 %

GSK LN

1,83 %

10 GLAXOSMITHKLINE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL

52.977.527,98

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

-4,72 %

5,79 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

29,81 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

6,04 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

5,46 %

3 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

5,35 %

4 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,43 %

5 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,03 %

6 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,66 %

7 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,43 %

8 CHEVRON CORP

CVX US

2,19 %

9 PFIZER INC

PFE US

1,95 %

V US

1,90 %

10 VISA INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL EMERGING
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
31.12.2015 do 31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING
po vrsti naložb (v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

16.121.740,46
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

-13,90 %

5,06 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

15,55 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

6,73 %

2 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

5,99 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,35 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

4,00 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,78 %

6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,74 %

7 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,40 %

8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,10 %

9 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

1398 HK

2,09 %

BIDU US

2,06 %

10 BAIDU.COM - SPON

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOODS
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA GOODS

4.674.387,55

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

-1,61 %

6,34 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

47,60 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah
(v %) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

8,35 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

4,65 %

3 MCDONALD'S CORPORATION

MCD US

4,05 %

4 NESTLE SA

NESN SW

3,62 %

5 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,36 %

6 COCA COLA COMPANY

KO US

3,24 %

7 L'OREAL SA

OR FP

2,94 %

8 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON

MC FP

2,88 %

9 HOME DEPOT INC

HD US

2,73 %

PG US

2,68 %

10 PROCTER & GAMBLE CO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HEALTH
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti naložb
(v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA HEALTH

24.171.731,02

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HEALTH

1,31 %

16,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

38,22 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

6,99 %

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

4,86 %

3 MERCK & CO.INC.

MRK US

4,55 %

4 PFIZER INC

PFE US

4,10 %

5 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

3,85 %

6 NOVARTIS AG

NOVN SW

3,33 %

7 ABBVIE INC

ABBV US

3,33 %

8 ABBOTT LABORATORIES

ABT US

2,74 %

9 ELI LILLY &CO.

LLY US

2,34 %

10 ASTRAZENECA

AZN LN

2,15 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HEALTH 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH INCOME
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od
31.12.2015 do 31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po vrsti
naložb (v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME na
dan 31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA HIGH INCOME

16.201.504,50

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HIGH INCOME

-1,52 %

11,91 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

22,31 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
državah (v %) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 WISDOMTREE EMERGING MARKETS

DEM US

4,33 %

2 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

3,76 %

3 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,30 %

4 PFIZER INC

PFE US

3,29 %

5 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

3,15 %

6 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,12 %

7 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

2,82 %

8 CISCO SYSTEMS INC

CSCO US

2,55 %

9 INTEL CORPORATION

INTC US

2,50 %

ALV GR

2,21 %

10 ALLIANZ

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH YIELD BOND
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
31.12.2015 do 31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

6.638.045,94
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

-4,49 %

0,06 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

4,29 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP
1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP

Kratko ime VP Delež (%)
IHYG LN

3,77 %

2 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

3,65 %

3 SOFTBANK GROUP CORP

SOFTBK 4

3,13 %

4 BURGERKING FRANCE SAS

BGRKNG 6

3,01 %

5 FIAT CHRYSLER FINANCE EU

FCAIM 4 3/4

2,84 %

6 TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE TEVA 1 1/4

2,49 %

7 EQUINIX INC

EQIX 2 7/8

2,34 %

8 BANCO BPM SPA

BAMIIM 7 1/8

2,20 %

9 TELECOM ITALIA SPA

TITIM 2 1/2

2,10 %

WINTRE 2 5/8

1,94 %

10 WIND TRE SPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INDIA
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA INDIA

4.064.471,37

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

-9,93 %

8,13 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

54,95 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah
(v %) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

8,38 %

2 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

7,56 %

3 ISHARES MSCI INDIA ETF

INDA US

7,34 %

4 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

6,75 %

5 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

4,88 %

6 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,51 %

7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,43 %

8 TATA CONSULTANCY SVS LTD

TCS IN

4,32 %

9 ITC LTD

ITC IN

4,17 %

SBIN IN

3,65 %

10 STATE BANK OF INDIA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INFRASTRUCTURE
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od
31.12.2015 do 31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE po
vrsti naložb (v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE na dan 31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA INFRASTRUCTURE
Sprememba
vrednosti (%)

1.525.695,71
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INFRASTRUCTURE

-10,21 %

15,13 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-12,61 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NEXTERA ENERGY INC

NEE US

7,39 %

2 TRANSURBAN GROUP

TCL AU

7,09 %

3 EXELON CORP

EXC US

6,48 %

4 SEMPRA ENERGY

SRE US

5,66 %

5 ENBRIDGE INC

ENB CN

5,19 %

6 WEC ENERGY GROUP INC

WEC US

4,38 %

7 AENA SME SA

AENA SM

3,80 %

8 SYDNEY AIRPORT

SYD AU

3,74 %

9 ADP

ADP FP

3,70 %

PPL CN

3,42 %

10 PEMBINA PIPELINE CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 7 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA MONEY MARKET EUR
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
31.12.2015 do 31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

depozit

17,45 %

2 BKS BANK AG

depozit

17,31 %

3 SKB D.D.

depozit

12,10 %

4 ADDIKO BANK D.D.

depozit

6,67 %

5 SIJ D.O.O.

SIK05

6,60 %

6 SPARKASSE D.D.

depozit

6,05 %

7 GEN I D.O.O.

GEN07

4,82 %

Višje tveganje

8 ADDIKO BANK D.D.

depozit

3,64 %

Potencialno višji donos

9 ADDIKO BANK D.D.

depozit

2,42 %

depozit

1,21 %

8.201.988,06
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR -0,04 %

0,02 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

Kratko ime VP Delež (%)

1 NKBM D.D.

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

Št. Ime VP

5

6

1,07 %

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 31.12.2018

10 NLB D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TECH
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti naložb (v
%) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA TECH

8.889.457,01

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TECH

-4,52 %

-8,70 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

24,65 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po državah (v
%) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

9,55 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

8,49 %

3 MASTERCARD INC.

MA US

4,28 %

4 INTEL CORPORATION

INTC US

4,25 %

5 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

4,21 %

6 VISA INC.

V US

4,16 %

7 CISCO SYSTEMS INC

CSCO US

3,84 %

8 ORACLE CORPORATION

ORCL US

3,64 %

9 ADOBE INC

ADBE US

3,32 %

PYPL US

2,61 %

10 PAYPAL HOLDINGS INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po dejavnosti
(v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA TURKEY

1.834.465,28

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

-38,51 %

-36,08 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-42,47 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 31.12.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,70 %

2 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

8,40 %

3 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

5,88 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

5,70 %

5 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

4,76 %

6 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

4,22 %

7 TEKFEN HOLDING AS

TKFEN TI

3,95 %

8 TURK HAVA YOLLARI AO

THYAO TI

3,87 %

9 SODA SANAYII

SODA TI

3,69 %

10 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE TUR US

3,68 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in padala.
Upoštevajoc 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA USA
(december 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.12.2015 do
31.12.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v
%) na dan 31.12.2018

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
31.12.2018
Vzajemni sklad

CVS na dan 31.12.2018 (v EUR)

ALTA USA

6.819.438,31

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

-4,61 %

4,73 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

35,81 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v
%) na dan 31.12.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,58 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,35 %

3 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,30 %

4 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,77 %

5 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,53 %

6 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,23 %

7 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,88 %

8 PFIZER INC

PFE US

1,85 %

9 INTEL CORPORATION

INTC US

1,76 %

BRK/B US

1,72 %

10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti
(v %) na dan 31.12.2018

*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 izracun 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 narašcala in
padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do 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 brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

