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V februarju so bile razmere na

dvomestno rast v zadnjem letu

svetovnih kapitalskih trgih nekoliko

ustvarili brez kakršnega koli

manj sproščene, kot smo bili vajeni

pravega vmesnega popravka.

v preteklih mesecih. Na začetku

Čeprav so bili razlogi za popravek

meseca je namreč sledil popravek

bolj tehnični, so vlagatelji vzrok

vrednosti na globalnih delniških

zanj našli v objavi letne rasti plač v

trgih, ki so vsaj z vidika ameriškega

zasebnem sektorju, ki je bila za 0,1

trga v izogib pregrevanju že skoraj

odstotne točke višja kot septembra

potrebovali ta popravek. Ključni

lani in s tem tudi najvišja rast po

ameriški delniški indeksi so namreč

zadnji recesiji.
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Mesečni komentar za februar 2018
V februarju so bile razmere na svetovnih kapitalskih trgih

inﬂacije, vendar le nekoliko polegel. Na konec meseca je

nekoliko manj sproščene, kot smo bili vajeni v preteklih

močno vplival težko pričakovan prvi govor novega

mesecih. Na začetku meseca je namreč sledil popravek

predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella, ki

vrednosti na globalnih delniških trgih, ki so vsaj z vidika

je na pričevanju pred kongresom podal svoje stališče do

ameriškega

skoraj

dinamike v ameriškem gospodarstvu in pogled vnaprej.

potrebovali ta popravek. Ključni ameriški delniški

Novi guverner v svojem govoru ni skrival optimizma nad

indeksi so namreč dvomestno rast v zadnjem letu

gospodarskim trendom, ki potrjuje višanje obrestnih

ustvarili brez kakršnega koli pravega vmesnega popravka.

mer, vendar je sočasno izrazil tudi previdnost pri

Čeprav so bili razlogi za popravek bolj tehnični, so

podajanju novih smernic glede prihodnih obrestnih mer.

trga v

izogib

pregrevanju

že

vlagatelji vzrok zanj našli v objavi letne rasti plač v
zasebnem sektorju, ki je bila za 0,1 odstotne točke višja
kot septembra lani in s tem tudi najvišja rast po zadnji
recesiji. To je spodbudilo bojazen pred višjo inﬂacijo in
prehitrim zvišanjem zahtevanih donosnosti obveznic, ki
ne nazadnje vplivajo tudi na vrednotenje delniških trgov.
Največja pozornost je bila usmerjena v desetletno
donosnost ameriške državne obveznice, ki se je približala
psihološki vrednosti 3 %.
Februarski popravek je kljub večjim padcem čez mesec
ob koncu meseca trgom na mesečni ravni odnesel le dva
do tri odstotke vrednosti. Popravek je bil največji na vseh
regijskih in sektorskih trgih. Razviti trgi in trgi v razvoju
so se ob popravku gibali dokaj podobno, negativni vpliv
pa je bil še najblažji na slovenskem delniškem trgu.
Finančni mediji so bili čez mesec še najbolj zaposleni z
ugibanji, mnenji in ocenami, koliko zvišanj obrestne
mere je mogoče od novega predsednika ameriške
centralne banke pričakovati v tem in prihodnjem letu.
Podjetja so še naprej objavljala rezultate iz prejšnjega
četrtletja, s čimer se končuje objava lanskih rezultatov, ki
so bili na splošno povsem solidni. Ameriška podjetja, ki
spadajo v indeks S & P 500, so po zadnjih rezultatih lani
ustvarila petodstotno rast prihodkov in 11-odstotno rast
dobičkov, evropska podjetja, ki spadajo v indeks STOXX
600, pa so po objavljenih podatkih lani ustvarila
sedemodstotno rast prihodkov in 25-odstotno rast
dobičkov.
Ob koncu meseca so le bili zaznani prvi znaki
stabilizacije volatilnosti tako na obvezniških kot na
delniških trgih, saj se je strah pred inﬂacijo po popravku
cene

nafte

in

komentarju

ameriškega

ﬁnančnega

ministra, da rast plač v ZDA ne bo nujno vplivala na rast

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS

(februar 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 28.02.2015 do
28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA ABS

13.459.575,64

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

-2,30 %

-7,36 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

17,79 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 28.02.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

5,24 %

2 IMPOL 2000, D.D.

IM01

5,02 %

3 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

4,74 %

4 MICHELIN (CGDE)

ML FP

4,30 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

4,08 %

6 CAPGEMINI SA

CAP FP

3,92 %

7 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

3,83 %

8 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

3,67 %

9 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

LYB US

3,67 %

BLT LN

3,52 %

10 BHP BILLITON PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 28.02.2015 do
28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA ASIA

20.618.160,98

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

9,39 %

12,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

40,71 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 28.02.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,70 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,02 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

4,36 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

3,46 %

5 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,18 %

6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,89 %

7 AIA GROUP LTD

1299 HK

2,83 %

8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,37 %

9 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

2,31 %

000660 KS

2,11 %

10 SK HYNIX INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA BALKAN

10.050.846,43

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

-2,73 %

3,03 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

6,38 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,32 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

7,32 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,44 %

4 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

KMB MS

6,29 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,79 %

6 LUKA KOPER

LKPG SV

4,62 %

7 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

3,98 %

8 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,53 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,42 %

AERO SG

3,42 %

10 AERODROM NIKOLA TESLA AD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA BOND

8.414.116,88

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

0,00 %

2,15 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

4,16 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 28.02.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

5,96 %

2 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 4 1/2

5,40 %

3 OBRIGACOES DO TESOURO

PGB 4 1/8

4,55 %

4 BNP PARIBAS

BNP 1 1/2

3,98 %

5 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

3,92 %

6 ROMANIA

ROMANI 2 3/4 3,90 %

7 REPUBLIKA SRBIJA

SERBGB 2

3,67 %

8 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

3,66 %

9 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

3,64 %

SPGB 2.15

3,60 %

10 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja
naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjim
cenovnim nihanjem.
Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ENERGY
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA ENERGY

3.831.640,73

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

-9,86 %

-11,88 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

0,23 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

6,33 %

2 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

SHW US

4,99 %

3 GLENCORE XSTRATA PLC

GLEN LN

3,73 %

4 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

3,58 %

5 LANXESS

LXS GR

3,55 %

6 ANGLO AMERICAN PLC

AAL LN

3,21 %

7 TOTAL SA

FP FP

3,12 %

8 ECOLAB INC

ECL US

3,10 %

9 EOG RESOURCES INC

EOG US

3,06 %

VALE US

2,94 %

10 VALE SA-SP ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EUROPE
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA EUROPE

11.216.029,77

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

4,91 %

0,52 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

29,91 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

2,63 %

2 ALLIANZ

ALV GR

2,28 %

3 SIEMENS AG

SIE GR

2,16 %

4 TOTAL SA

FP FP

2,16 %

5 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

1,89 %

6 VINCI S.A.

DG FP

1,81 %

7 NOVARTIS AG

NOVN SW

1,79 %

8 BNP PARIBAS

BNP FP

1,77 %

9 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS

PHIA NA

1,71 %

DAI GR

1,66 %

10 DAIMLER

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL

50.022.960,63

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

1,03 %

6,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

52,01 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

4,21 %

3 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,43 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,15 %

5 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,90 %

6 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,85 %

7 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

1,80 %

8 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,78 %

9 CHEVRON CORP

CVX US

1,78 %

V US

1,75 %

10 VISA INC.

4,96 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
28.02.2015 do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

21.741.982,50
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

7,70 %

11,74 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

22,70 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 28.02.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,14 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,13 %

3 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

6,11 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,07 %

5 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

3,03 %

6 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

2,97 %

7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

1,91 %

8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

1,85 %

9 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD

1169 HK

1,55 %

JD US

1,53 %

10 JD.COM INC-ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 28.02.2015 do
28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

FNV CN

8,34 %

2 NEWMONT MINING CORP

NEM US

7,26 %

3 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

5,50 %

4 ROYAL GOLD INC

RGLD US

5,28 %

5 B2GOLD CORPORATION

BTO CN

4,86 %

6 FREEPORT-MCMORAN COPPER-B

FCX US

4,81 %

7 KINROSS GOLD CORP

K CN

4,79 %

Višje tveganje

8 IAMGOLD CORP

IMG CN

4,44 %

Potencialno višji donos

9 GOLDCORP INC

G CN

4,34 %

CEY LN

4,27 %

2.564.827,40
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GOLD

-24,47 %

-23,96 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

Kratko ime VP Delež (%)

1 FRANCO-NEVADA CORP.

ALTA GOLD
Sprememba
vrednosti (%)

Št. Ime VP

5

-46,10 %

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
državah (v %) na dan 28.02.2018

7

10 CENTAMIN PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA GOODS

4.469.251,31

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

2,12 %

10,83 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

59,56 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

9,70 %

2 NESTLE SA

NESN SW

3,58 %

3 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

3,50 %

4 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,26 %

5 ADIDAS AG

ADS GR

3,25 %

6 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,14 %

7 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP

2,95 %

8 HOME DEPOT INC

HD US

2,91 %

9 NETFLIX INC

NFLX US

2,83 %

BKNG US

2,80 %

10 BOOKING HOLDINGS INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
28.02.2015 do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

10.716.802,21
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

-0,38 %

3,35 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

11,74 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP
1 BUONI POLIENNALI DEL TES

Kratko ime VP Delež (%)
BTPS 2.2

6,62 %

2 TELECOM ITALIA SPA

TITIM 3 5/8

2,93 %

3 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)

GAZPRU 4.364 2,76 %

4 NETFLIX INC

NFLX 3 5/8

2,56 %

5 ARCELIK AS

ACKAF 3 7/8

2,50 %

6 GRIFOLS SA

GRFSM 3.2

2,38 %

7 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

2,30 %

8 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE

FCAIM 3 3/4

2,20 %

9 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

TTMTIN 2.2

2,16 %

COFP 4.498

2,11 %

10 CASINO GUICHARD PERRACHO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA INDIA

4.670.636,94

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

2,12 %

-3,65 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

55,98 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 28.02.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

7,70 %

2 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

7,58 %

3 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

7,50 %

4 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

7,13 %

5 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,98 %

6 ITC LTD

ITC IN

4,46 %

7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,45 %

8 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

4,29 %

9 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

3,84 %

YES IN

3,25 %

10 YES BANK LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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 MONEY MARKET EUR
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 28.02.2015 do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

6.913.106,57
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR

0,00 %

0,11 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

2,38 %

Št. Ime VP

NKBM d.d.

17,84 %

2 BKS BANK AG

depozit

16,96 %

3 ADDIKO BANK D.D.

depozit

14,39 %

4 SPARKASSE D.D.

depozit

14,37 %

5 SKB D.D.

depozit

14,37 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK04

6,42 %

7 NLB D.D.

depozit

4,31 %

Višje tveganje

8

Potencialno višji donos

9

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 28.02.2018

7

Kratko ime VP Delež (%)

1 NKBM D.D.

10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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 PHARMA-TECH
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
28.02.2015 do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
po vrsti naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH na dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA PHARMA-TECH

10.203.676,48

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PHARMA-TECH

0,31 %

-5,75 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

56,62 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

8,10 %

2 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

8,09 %

3 FACEBOOK INC.

FB US

6,33 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

5,31 %

5 ORACLE CORPORATION

ORCL US

4,06 %

6 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,64 %

7 MASTERCARD INC.

MA US

3,26 %

8 VISA INC.

V US

3,16 %

9 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,15 %

LRCX US

2,99 %

10 LAM RESEARCH CORPORATION

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA PRIMUS

15.395.764,35

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PRIMUS

-1,33 %

0,54 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

20,07 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

5,39 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,34 %

3 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,88 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,84 %

5 PFIZER INC

PFE US

2,70 %

6 INTEL CORPORATION

INTC US

2,60 %

7 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

2,59 %

8 ALLIANZ

ALV GR

2,53 %

9 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,35 %

MRK US

2,31 %

10 MERCK & CO.INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA SENIOR

24.137.169,47

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA SENIOR

1,36 %

0,85 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

42,64 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

5,14 %

3 NOVARTIS AG

NOVN SW

5,12 %

4 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,26 %

5 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,96 %

6 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

3,94 %

7 ABBVIE INC

ABBV US

3,93 %

8 CELGENE CORP

CELG US

3,84 %

9 GILEAD SCIENCES INC

GILD US

3,20 %

PFE US

3,20 %

10 PFIZER INC

7,93 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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
(februar 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 28.02.2015
do 28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA TURKEY

2.339.632,10

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

7,36 %

-24,38 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-32,12 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

9,50 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,94 %

3 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

8,64 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

6,24 %

5 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

4,15 %

6 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TCELL TI

3,67 %

7 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

3,56 %

8 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,46 %

9 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

3,42 %

ISCTR TI

3,30 %

10 TURKIYE IS BANKASI

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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

(februar 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 28.02.2015 do
28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA USA

5.922.824,24

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

-0,85 %

4,63 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

65,59 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 28.02.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,27 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,16 %

4 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,17 %

5 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,15 %

6 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

2,07 %

7 FACEBOOK INC.

FB US

1,94 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,80 %

9 VISA INC.

V US

1,44 %

C US

1,42 %

10 CITIGROUP INC

4,56 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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 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.SI

(februar 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 28.02.2015 do
28.02.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 28.02.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
28.02.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 28.02.2018 (v EUR)

ALTA.SI

36.180.244,28

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

-5,24 %

2,13 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

34,46 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 28.02.2018

Št. Ime VP
1 UNIOR ZREČE

Kratko ime VP Delež (%)
UKIG SV

8,73 %

2 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

8,50 %

3 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

8,30 %

4 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

6,76 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,96 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,82 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,56 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,54 %

9 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

SNG RO

3,83 %

ATGRRA CZ

3,64 %

10 ATLANTIC GRUPA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 28.02.2018

*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 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

