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šteli za klasični popravek in temu

tega leta smo na delniških trgih

primerno prilagodili naložbe,

doživeli prvi popravek po dveh

predvsem alokacijo. V

letih. Kot ob vsakem popravku, še

nadaljevanju leta je na kapitalske

posebno pa zato, ker je od zadnjega
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Mesečni komentar za julij 2018
Kmalu po spodbudnem začetku tega leta smo na

začetka leta. Tehnološki indeks Nasdaq je od začetka

delniških trgih doživeli prvi popravek po dveh letih. Kot

tega leta pridobil že približno 10 odstotkov vrednosti.

ob vsakem popravku, še posebno pa zato, ker je od

Preračunano v evre je rast ameriških trgov še večja.

zadnjega popravka minilo precej časa, so se tudi tokrat

Evropski trgi se trenutno gibljejo na ravneh z začetka

pojavila vprašanja o recesiji ali medvedjem trendu.

leta. Razloge za zaostanek donosov evropskih delnic za

Vlagatelji so bili malce prestrašeni in so bili previdnejši,

ameriškimi gre iskati v tem, da rast dobičkov in prodaje

mi pa smo to šteli za klasični popravek in temu

evropskih podjetij niti najmanj ne dosega take rasti, kot

primerno prilagodili naložbe, predvsem alokacijo. V

jo dosegajo njihovi konkurenti v ZDA. Finančni krizi

nadaljevanju leta je na kapitalske trge negativno vplivala

izpred desetih let je sledil dolgotrajen proces sanacije

predvsem nevarnost trgovinske vojne med ZDA in

evropskega bančnega sistema, še dolgo po tempa je bil

Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč

opazen strah pred naložbami. Tako so evropska

po naravi poslovnež in uživa v pogajanjih. Politično

podjetja močno zaostajala po novih naložbah, tako v

korektnost je zamenjala neposrednost in tako je tudi v

raziskave in razvoj kot pri infrastrukturi. Trenutno so

primeru trgovinske vojne. Cilj ZDA seveda ni trgovinska

razmere takšne, da je rast globalnega gospodarstva v

vojna, temveč predvsem izravnati pogoje globalne

vzponu,

trgovine na raven, ki bo enaka za vse vpletene. To je bilo

prezasedenostjo proizvodnih zmogljivosti, kar se na

jasno razvidno z nedavnega srečanja Trumpa in

koncu pozna v manjši rasti prodaje in manjši rasti

Junckerja, ko se je izkazalo, da je glavni problem vsega

dobičkov.

praksa

Kitajske,

ki

najbolj

izkorišča

in

evropska

podjetja

pa

se

srečujejo

s

izkrivlja

mednarodne pogodbe. Trumpov cilj je predvsem to, da

Čeprav nekateri z zaskrbljenostjo gledajo na močne

se omejijo državne subvencije, ki jih Kitajska izkorišča za

rasti vrednosti delnic v preteklih letih, predvsem v

napihovanje ponudbe ter posledično za povečevanje

tehnološkem sektorju, menimo, da je rast delniških

tržnih deležev in izrivanje podjetij razvitega sveta s trga.

trgov primerljiva s preteklimi bikovimi trendi. Gledano

Nadaljnji cilj groženj je, da Kitajska končno začne

z zgodovinskega vidika vrednotenja delnic trenutno

upoštevati intelektualno lastnino in da tujim podjetjem

niso tako močno visoka, kot se zdi na prvi pogled. Treba

omogoči enake pogoje poslovanja na Kitajskem, kot jih

je upoštevati, da ameriška podjetja v tem letu dosegajo

druge države omogočajo kitajskim podjetjem.

več kot 20-odstotno rast dobička, ki je po dolgem času
podprt tudi z nadpovprečno rastjo prodaje, kar je

Trgovinski spor je za zdaj vplival predvsem na

dejansko kar krepko znižalo vrednotenje. S tega vidika

vrednotenje kitajskih podjetij, saj je kitajski delniški

se pričakovano vrednotenje bolj približuje dolgoročnim

indeks Shanghai Composite od začetka tega leta izgubil

povprečjem (merjeno s kazalnikom P/E) kot pa

kar 17 odstotkov svoje vrednosti. Relativno vrednotenje

rekordnim vrednostim, kot napihujejo. Tehnološko

kitajskih podjetij je tako pod povprečjem zadnjih dveh

podjetje Apple je zaradi objave izjemno dobrih

let, v prihodnje pa lahko še vedno pričakujemo

rezultatov poslovanja tako postalo edino kotirajoče

spodbudno rast dobičkov podjetij. Za zdaj je ameriška

podjetje, katerega vrednost je presegla bilijon dolarjev.

administracija uvedla carine le na 10 odstotkov vrednosti
kitajskega izvoza v ZDA, tako da še ni videti večjega vpliva

Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, lahko do

trgovinske vojne na kitajske gospodarske kazalnike.

konca leta pričakujemo pozitiven trend, predvsem v

Kitajska centralna banka bo na tveganje upočasnitve

jesenskih mesecih. Dejstvo je, da podjetja objavljajo

gospodarske rasti odgovorila z zmanjšanjem kapitalskih

odlične poslovne rezultate, globalne makroekonomske

zahtev za banke, kar bo spodbudilo posojanje denarja.

razmere se znova izboljšujejo in tudi na področju
prevzemov je opaznih več aktivnosti. Skratka, vsi

Razmere v ZDA pa so precej bolj spodbudne, saj so

našteti

dejavniki

delniški trgi, merjeno v lokalni valuti, že nad ravnm iz

gospodarstva.

napovedujejo

nadaljnjo

rast
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.07.2015 do
31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA ABS

13.019.067,46

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

4,83 %

-7,18 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

17,29 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

5,27 %

2 IMPOL 2000, D.D.

IM01

5,18 %

3 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

5,07 %

4 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

4,87 %

5 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,42 %

6 CAPGEMINI SA

CAP FP

4,31 %

7 BHP BILLITON PLC

BLT LN

4,26 %

8 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

LYB US

4,03 %

9 SAFRAN SA

SAF FP

3,86 %

ML FP

3,85 %

10 MICHELIN (CGDE)

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.07.2015 do
31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA ASIA

20.122.793,60

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

1,91 %

10,58 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

44,08 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

6,86 %

2 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,71 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,15 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

4,08 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

3,91 %

6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

3,81 %

7 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

3,12 %

8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,97 %

9 SK HYNIX INC

000660 KS

2,43 %

1299 HK

2,06 %

10 AIA GROUP LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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.SI
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.07.2015 do
31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA.SI

39.733.190,52

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

10,82 %

18,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

57,76 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 UNIOR ZREČE

UKIG SV

8,71 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

8,67 %

3 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

7,13 %

4 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

5,97 %

5 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,41 %

6 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,08 %

7 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,92 %

8 ATLANTIC GRUPA D.D.

ATGRRA CZ

3,45 %

9 AD PLASTIK D.D.

ADPLRA CZ

3,22 %

SNG RO

2,93 %

10 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA BALKAN

9.612.618,33

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

-2,45 %

5,78 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

14,10 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,61 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

7,45 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

7,16 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,46 %

5 LUKA KOPER

LKPG SV

4,95 %

6 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,14 %

7 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,77 %

8 AERODROM NIKOLA TESLA AD

AERO SG

3,73 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,42 %

ADRSPA CZ

2,72 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA BOND

8.014.131,90

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

0,29 %

2,96 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

5,05 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 1

6,21 %

2 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 0 1/2

5,29 %

3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

4,66 %

4 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

3,83 %

5 REPUBLIKA SRBIJA

SERBGB 2

3,78 %

6 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

3,77 %

7 OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH

ALTA HIGH

3,35 %

8 ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS IEAC LN
9 E.ON SE
10 BUONI POLIENNALI DEL TES

3,20 %

EOANGR 0 7/8 3,01 %
BTPS 2.2

3,01 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA ENERGY

3.618.813,18

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

11,69 %

1,26 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

4,87 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

7,49 %

2 BHP BILLITON LTD-SPON ADR

BHP US

4,30 %

3 EOG RESOURCES INC

EOG US

4,28 %

4 UPM-KYMMENE OYJ

UPM FH

4,11 %

5 TOTAL SA

FP FP

3,92 %

6 ECOLAB INC

ECL US

3,68 %

7 ARCELORMITTAL

MT NA

3,47 %

8 CHEVRON CORP

CVX US

3,41 %

9 GLENCORE XSTRATA PLC

GLEN LN

3,38 %

AAL LN

3,27 %

10 ANGLO AMERICAN PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA EUROPE

10.061.337,02

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

3,74 %

2,64 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

27,22 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

3,08 %

2 TOTAL SA

FP FP

2,86 %

3 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

2,80 %

4 NOVARTIS AG

NOVN SW

2,65 %

5 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

2,55 %

6 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

2,47 %

7 SIEMENS AG

SIE GR

2,33 %

8 BP

BP/ LN

2,14 %

9 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

2,08 %

SAP GR

1,95 %

10 SAP AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL

55.005.588,09

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

12,14 %

12,39 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

54,38 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

5,77 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

5,00 %

3 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

4,75 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

4,51 %

5 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,63 %

6 MERCK & CO.INC.

MRK US

2,09 %

7 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,05 %

8 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,03 %

9 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,99 %

CVX US

1,89 %

10 CHEVRON CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
31.07.2015 do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

21.646.880,10
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

0,41 %

10,46 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

39,92 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,96 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

6,94 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,80 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,54 %

5 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

3,40 %

6 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,80 %

7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,68 %

8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,39 %

9 SK HYNIX INC

000660 KS

1,91 %

2318 HK

1,74 %

10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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 GOODS
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA GOODS

4.932.155,86

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

9,83 %

14,34 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

61,56 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

8,58 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

3,68 %

3 NESTLE SA

NESN SW

3,39 %

4 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,32 %

5 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP

3,18 %

6 NETFLIX INC

NFLX US

3,03 %

7 ADIDAS AG

ADS GR

3,00 %

8 L'OREAL SA

OR FP

2,92 %

9 HOME DEPOT INC

HD US

2,91 %

HEIA NA

2,82 %

10 HEINEKEN NV

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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 HEALTH
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na
dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA HEALTH

23.993.037,53

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HEALTH

7,94 %

12,17 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

49,03 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

6,56 %

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

4,84 %

3 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,85 %

4 PFIZER INC

PFE US

3,67 %

5 ABBVIE INC

ABBV US

3,26 %

6 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

3,23 %

7 NOVARTIS AG

NOVN SW

3,22 %

8 BAYER AG

BAYN GR

2,96 %

9 CELGENE CORP

CELG US

2,55 %

KRKG SV

2,51 %

10 KRKA D.D. NOVO MESTO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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 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 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 INCOME
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od
31.07.2015 do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
vrsti naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH
INCOME na dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA HIGH INCOME

17.172.681,16

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HIGH INCOME

7,65 %

11,38 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

29,17 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME
po državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 WISDOMTREE EMERGING MARKETS

DEM US

4,49 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,33 %

3 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

3,55 %

4 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

3,29 %

5 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,00 %

6 PFIZER INC

PFE US

2,77 %

7 MERCK & CO.INC.

MRK US

2,61 %

8 INTEL CORPORATION

INTC US

2,36 %

9 CISCO SYSTEMS INC

CSCO US

2,28 %

ALV GR

2,24 %

10 ALLIANZ

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME
po dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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 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 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 HIGH YIELD BOND
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
31.07.2015 do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

8.822.596,97
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

-1,99 %

2,62 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

9,32 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP
1 TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE

Kratko ime VP Delež (%)
TEVA 1 1/4

3,00 %

2 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND IHYG LN

2,97 %

3 TELECOM ITALIA SPA

TITIM 2 1/2

2,77 %

4 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

2,71 %

5 ALTICE LUXEMBOURG SA

ATCNA 7 1/4

2,63 %

6 BULGARIAN ENERGY HLD

BULENR 4 7/8

2,55 %

7 INEOS GROUP HOLDINGS SA

INEGRP 5 3/8

2,44 %

8 THOMAS COOK GROUP PLC

TCGLN 6 1/4

2,42 %

9 PEUGEOT SA

PEUGOT 2 3/8 2,40 %

10 SOFTBANK GROUP CORP

SOFTBK 4

2,39 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA INDIA

4.232.142,33

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

-2,76 %

2,20 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

76,70 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

8,22 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

7,71 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

6,27 %

4 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

5,94 %

5 ITC LTD

ITC IN

5,49 %

6 TATA CONSULTANCY SVS LTD

TCS IN

4,57 %

7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,52 %

8 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

4,49 %

9 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,46 %

IIB IN

4,41 %

10 INDUSIND BANK LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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 INFRASTRUCTURE
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od
31.07.2015 do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE na dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA INFRASTRUCTURE
Sprememba
vrednosti (%)

2.380.033,44
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INFRASTRUCTURE

-4,35 %

21,37 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-20,06 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ATLANTIA SPA

ATL IM

6,21 %

2 NEXTERA ENERGY INC

NEE US

6,20 %

3 NORFOLK SOUTHERN CORP

NSC US

5,10 %

4 CSX CORPORATION

CSX US

4,83 %

5 ENBRIDGE INC

ENB CN

4,72 %

6 AENA SME SA

AENA SM

4,69 %

7 VINCI S.A.

DG FP

4,43 %

8 TERNA SPA

TRN IM

4,39 %

9 EDISON INTERNATIONAL

EIX US

4,31 %

OKE US

4,25 %

10 ONEOK INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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 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 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 MONEY MARKET EUR
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 31.07.2015 do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

6.299.630,64
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR

-0,02 %

0,07 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

1,63 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SPARKASSE D.D.

depozit

15,85 %

2 SKB D.D.

depozit

15,84 %

3 ADDIKO BANK D.D.

depozit

13,49 %

4 BKS BANK AG

depozit

12,35 %

5 NKBM D.D.

depozit

11,74 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK04

7,11 %

7 GEN I

GEN07

6,28 %

8 NLB D.D.

depozit

4,76 %

9
10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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 TECH
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 31.07.2015 do
31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan
31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA TECH

10.419.512,80

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TECH

7,25 %

-3,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

49,62 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po
državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

9,09 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

8,82 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

7,86 %

4 FACEBOOK INC.

FB US

6,24 %

5 ORACLE CORPORATION

ORCL US

3,89 %

6 MASTERCARD INC.

MA US

3,74 %

7 VISA INC.

V US

3,58 %

8 INTEL CORPORATION

INTC US

3,22 %

9 SAP AG

SAP GR

3,15 %

LRCX US

3,02 %

10 LAM RESEARCH CORPORATION

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.07.2015
do 31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA TURKEY

1.712.351,47

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

-34,25 %

-38,91 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-46,71 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 31.07.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

7,74 %

2 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

6,43 %

3 GARANTI BANKASI

GARAN TI

6,00 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

5,02 %

5 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

4,84 %

6 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

3,82 %

7 TURK HAVA YOLLARI AO

THYAO TI

3,63 %

8 SODA SANAYII

SODA TI

3,22 %

9 TRAKYA CAM SANAYII AS

TRKCM TI

3,18 %

TCELL TI

3,06 %

10 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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
(julij 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.07.2015 do
31.07.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.07.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
31.07.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.07.2018 (v EUR)

ALTA USA

6.105.947,30

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

11,50 %

11,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

62,77 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 31.07.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,93 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,89 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,62 %

4 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,40 %

5 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

2,01 %

6 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

2,01 %

7 FACEBOOK INC.

FB US

1,90 %

8 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

1,62 %

9 CITIGROUP INC

C US

1,62 %

V US

1,62 %

10 VISA INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 31.07.2018

*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

