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Maj je bil v znamenju povečevanja

strankama – levičarskim gibanjem

trenj na političnem področju in v

petih zvezdic (Movimento 5 Stelle) in

nekaterih primerih tudi razpok na

desničarsko severno ligo (Lega Nord).

gospodarskem področju. Pozornost

Ključna stična točka obeh strank je

svetovnih vlagateljev je usmerjena na

nasprotovanje priseljencem in

italijanski politični parket. Maj so

nepremišljeno vodenje javnih ﬁnanc,

namreč zaznamovali govorice in

predvsem z znižanjem davkov za

pričakovanja glede morebitnega

premožnejše, povečevanjem pokojnin

sodelovanja v novi italijanski vladi

in željami, da se iz izračuna javnega

med programsko nasprotnima

dolga izključi dolg, ki je v lasti ECB.

ALTA SKLADI

MESEČNO POROČILO 2018

www.alta.si

Krovni sklad ALTA SKLADI
ALTA ABS

ALTA HEALTH

ALTA ASIA

ALTA HIGH INCOME

ALTA.SI

ALTA HIGH YIELD BOND

ALTA BALKAN

ALTA INDIA

ALTA BOND

ALTA INFRASTRUCTURE

ALTA ENERGY

ALTA MONEY MARKET EUR

ALTA EUROPE

ALTA TECH

ALTA GLOBAL

ALTA TURKEY

ALTA GLOBAL EMERGING

ALTA USA

ALTA GOODS

www.alta.si

Mesečni komentar za maj 2018
Maj je bil v znamenju povečevanja trenj na političnem

dvojnega primanjkljaja je Turčija med ranljivejšimi

področju in v nekaterih primerih tudi razpok na

državami v

gospodarskem področju. Pozornost svetovnih vlagateljev

likvidnosti (poleg Brazilije, Južnoafriške republike in

je usmerjena na italijanski politični parket. Maj so

Indije).

primeru

zaostrenih

razmer

globalne

namreč zaznamovali govorice in pričakovanja glede
morebitnega sodelovanja v novi italijanski vladi med

Šibka valuta prinaša tudi precej višjo inﬂacijo, ki vztraja

programsko nasprotnima strankama – levičarskim

nad 10 odstotki. Tuji vlagatelji že dalj časa čakamo na

gibanjem

in

poteze turške centralne banke, ki pa se za zvišanje

desničarsko severno ligo (Lega Nord). Ključna stična

obrestnih mer ni odločila, tudi zaradi Erdoganovega

točka obeh strank je nasprotovanje priseljencem in

dojemanja ekonomskih zakonitosti. Z vidika predčasnih

nepremišljeno vodenje javnih ﬁnanc, predvsem z

volitev čez en mesec, ki (najverjetneje) ne bodo prinesle

znižanjem

povečevanjem

nič novega pri vodenju gospodarske in denarne politike v

pokojnin in željami, da se iz izračuna javnega dolga

Turčiji, se lahko vprašamo, kaj bi se moralo zgoditi, da bi

izključi dolg, ki je v lasti ECB. Trgi so se na novice iz

turška centralna banka (lahko) zvišala obrestne mere.

Italije

petih

zvezdic

davkov

odzvali

za

(Movimento

premožnejše,

nervozno

–

5

zahtevana

Stelle)

donosnost

desetletnih državnih italijanskih obveznic se je povišala z

Zvišanje obrestnih mer bi moralo biti kar precejšnje, kar

1,70 odstotka v začetku maja do 2,83 odstotka. Popravek

bi

je bil tudi na italijanski borzi, saj je delniški indeks

gospodarsko aktivnost, na drugi strani pa pričakujemo,

italijanskih podjetij FTSE MIB od najvišje vrednosti v

da bi s tem Turčija z vidika globalnih vlagateljev pridobila

maju utrpel 12-odstotni padec. Politično dogajanje v eni

kredibilnost. Nekaj podobnega smo pred približno tremi

večjih evropskih držav je v očeh vlagateljev zmanjšalo

leti videli v Rusiji, ko je centralna banka zvišala obrestne

privlačnost evropskih vrednostnih papirjev, kar je

mere z 10,5 na 17 %, pozneje pa jih postopno zniževala.

imelo

na

kratek

rok

negativne

posledice

na

okrepilo ameriški dolar in oslabilo evro. V maju je dolar
glede na evro pridobil več kot štiri odstotke, tako da je

V maju se je nadaljevalo tudi napenjanje mišic med ZDA

valutno razmerje znašalo celo 1,155 (dolarja za en evro).

in Kitajsko. Duh zaščitništva in trgovinskih vojn je ušel iz
steklenice. Ameriški predsednik poskuša s pritiski na

Poleg tega ameriško gospodarstvo po letih šibke inﬂacije

Kitajsko vplivati za zmanjšanje zunanjetrgovinskega

vendarle kaže znake rasti cen. Ameriška centralna banka

primanjkljaja, ki ga imajo ZDA s Kitajsko. Tržni

se na te pritiske odziva skladno z uveljavljenimi načeli

udeleženci so se na novice, kot je bila objavljena sredi

denarne politike – z zviševanjem obrestnih mer.

meseca, da bo Kitajska julija znižala carine na uvoz

Zviševanje ključne obrestne mere v ZDA je v zadnjem

avtomobilov, odzvali s pričakovanji, da je dogovor glede

času povzročilo krepitev dolarja in posledično težje

ZDA in Kitajske blizu. Vendar jr Trump vsaj v zadnjem

servisiranje dolga držav in podjetij, ki so se v preteklosti

času poskrbel, da se negotovost ohranja.

zadolževala v tujih valutah.
Najbolj v nemilosti vlagateljev se je znašla Argentina, ki je
bila prisiljena v dogovor z Mednarodnim denarnim
skladom, saj je argentinski peso glede na evro v maju
izgubil približno 13 %. Močno na udaru se je znašla tudi
Turčija, saj je lira izgubila več kot 10 odstotkov. Težava
Turčije je, da je velik del gospodarske rasti ﬁnanciran s
tujim zadolževanjem. Primanjkljaj tekočega računa
plačilne bilance je konec leta 2017 znašal 5,57 % BDP.
Proračunski primanjkljaj znaša 1,5 %. Po skupni višini

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.05.2015 do
31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA ABS

13.230.422,35

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

0,65 %

-7,62 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

16,08 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

5,35 %

2 IMPOL 2000, D.D.

IM01

5,15 %

3 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

4,66 %

4 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,40 %

5 CAPGEMINI SA

CAP FP

4,36 %

6 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

4,32 %

7 BHP BILLITON PLC

BLT LN

4,21 %

8 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

LYB US

4,03 %

9 MICHELIN (CGDE)

ML FP

3,82 %

EURIZON

3,72 %

10 EURIZON CAPITAL S.A.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.05.2015 do
31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA ASIA

20.927.440,04

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

6,64 %

5,11 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

36,01 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

7,44 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,28 %

3 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

4,51 %

4 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

4,47 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,30 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,70 %

7 AIA GROUP LTD

1299 HK

3,17 %

8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,03 %

9 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

2,96 %

000660 KS

2,64 %

10 SK HYNIX INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI

(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.05.2015 do
31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA.SI

39.155.668,04

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

7,63 %

5,62 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

58,80 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

13,60 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

8,39 %

3 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

7,74 %

4 UNIOR ZREČE

UKIG SV

7,74 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,53 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,37 %

7 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,35 %

8 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,14 %

9 ATLANTIC GRUPA D.D.

ATGRRA CZ

3,77 %

SNG RO

3,39 %

10 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA BALKAN

9.824.156,99

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

0,36 %

2,70 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

12,74 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

8,01 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,39 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,52 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

6,19 %

5 LUKA KOPER

LKPG SV

4,81 %

6 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

4,23 %

7 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

3,99 %

8 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,97 %

9 AERODROM NIKOLA TESLA AD

AERO SG

3,51 %

RIVPRA CZ

3,47 %

10 VALAMAR RIVIERA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA BOND

8.366.705,72

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

0,26 %

3,29 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

4,36 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 2 1/2

8,55 %

2 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 0 1/2

7,60 %

3 FRANCE(GOVT OF)

FRTR 0 3/4

5,98 %

4 REPUBLIKA SRBIJA

SERBGB 2

3,68 %

5 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

3,66 %

6 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

3,46 %

7 OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH

ALTA HIGH

3,19 %

8 BELGIUM KINGDOM

BGB 08

2,99 %

9 BANK OF AMERICA CORP

BAC 1 3/8

2,86 %

SLOREP 1

2,82 %

10 REPUBLIKA SLOVENIJA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA ENERGY

3.855.616,23

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

12,44 %

-6,26 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

9,47 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

7,18 %

2 UPM-KYMMENE OYJ

UPM FH

4,03 %

3 BHP BILLITON LTD-SPON ADR

BHP US

3,90 %

4 EOG RESOURCES INC

EOG US

3,72 %

5 GLENCORE XSTRATA PLC

GLEN LN

3,62 %

6 ECOLAB INC

ECL US

3,54 %

7 TOTAL SA

FP FP

3,46 %

8 ARCELORMITTAL

MT NA

3,31 %

9 ANGLO AMERICAN PLC

AAL LN

3,27 %

CVX US

3,19 %

10 CHEVRON CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA EUROPE

10.200.781,07

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

-0,82 %

-0,17 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

24,47 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

2,81 %

2 TOTAL SA

FP FP

2,64 %

3 NESTLE SA

NESN SW

2,55 %

4 BP

BP/ LN

2,17 %

5 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

2,17 %

6 SIEMENS AG

SIE GR

2,14 %

7 NOVARTIS AG

NOVN SW

2,01 %

8 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

2,00 %

9 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

1,90 %

SAP GR

1,88 %

10 SAP AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL

52.808.212,53

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

6,24 %

7,24 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

49,88 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

5,51 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

5,11 %

3 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

4,42 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

4,37 %

5 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,79 %

6 MERCK & CO.INC.

MRK US

1,96 %

7 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,96 %

8 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,95 %

9 CHEVRON CORP

CVX US

1,94 %

JNJ US

1,92 %

10 JOHNSON&JOHNSON

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
31.05.2015 do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

22.068.065,68
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

4,52 %

3,59 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

32,51 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

7,69 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,65 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,26 %

4 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

3,84 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,39 %

6 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,68 %

7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,48 %

8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,22 %

9 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD

1169 HK

1,65 %

10 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

1398 HK

1,37 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA GOODS

4.764.563,99

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

4,31 %

16,13 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

60,82 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

9,52 %

2 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,40 %

3 NETFLIX INC

NFLX US

3,35 %

4 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP

3,34 %

5 NESTLE SA

NESN SW

3,32 %

6 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

3,27 %

7 ADIDAS AG

ADS GR

3,27 %

8 L'OREAL SA

OR FP

3,03 %

9 HEINEKEN NV

HEIA NA

2,95 %

HD US

2,92 %

10 HOME DEPOT INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na
dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA HEALTH

23.189.457,68

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HEALTH

0,97 %

0,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

43,38 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

7,95 %

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

5,98 %

3 NOVARTIS AG

NOVN SW

4,92 %

4 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

3,96 %

5 ABBVIE INC

ABBV US

3,65 %

6 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,63 %

7 PFIZER INC

PFE US

3,45 %

8 BAYER AG

BAYN GR

3,30 %

9 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

2,57 %

ABT US

2,39 %

10 ABBOTT LABORATORIES

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od
31.05.2015 do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
vrsti naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH
INCOME na dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA HIGH INCOME

16.355.029,53

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HIGH INCOME

2,52 %

2,49 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

25,60 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME
po državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

5,31 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,78 %

3 WISDOMTREE EMERGING MARKETS

DEM US

4,73 %

4 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

3,41 %

5 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,94 %

6 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,87 %

7 INTEL CORPORATION

INTC US

2,85 %

8 PFIZER INC

PFE US

2,62 %

9 MERCK & CO.INC.

MRK US

2,48 %

ALV GR

2,19 %

10 ALLIANZ

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME
po dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
31.05.2015 do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

10.090.527,49
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

-1,87 %

2,49 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

8,48 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES EURO HY CORP

IHYG IM

3,47 %

2 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

2,43 %

3 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

TTMTIN 2.2

2,26 %

4 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE

FCAIM 3 3/4

2,25 %

5 BULGARIAN ENERGY HLD

BULENR 4 7/8

2,21 %

6 ALTICE LUXEMBOURG SA

ATCNA 7 1/4

2,20 %

7 THOMAS COOK GROUP PLC

TCGLN 6 1/4

2,15 %

8 INEOS GROUP HOLDINGS SA

INEGRP 5 3/8

2,09 %

9 FAURECIA

EOFP 3 5/8

2,09 %

10 PEUGEOT SA

PEUGOT 2 3/8 2,08 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA INDIA

4.318.130,71

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

-4,15 %

0,28 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

49,29 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

9,37 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

8,15 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

5,92 %

4 ITC LTD

ITC IN

5,03 %

5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,96 %

6 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

4,92 %

7 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,66 %

8 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

4,63 %

9 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

4,55 %

TCS IN

4,12 %

10 TATA CONSULTANCY SVS LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od
31.05.2015 do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE na dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

NEE US

5,85 %

2 ATLANTIA SPA

ATL IM

5,76 %

3 VINCI S.A.

DG FP

5,44 %

4 AENA SME SA

AENA SM

4,71 %

5 NORFOLK SOUTHERN CORP

NSC US

4,36 %

6 CSX CORPORATION

CSX US

4,21 %

7 ENBRIDGE INC

ENB CN

3,97 %

Višje tveganje

8 TERNA SPA

TRN IM

3,94 %

Potencialno višji donos

9 ONEOK INC

OKE US

3,92 %

EIX US

3,83 %

2.553.916,92
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INFRASTRUCTURE

-11,11 %

-14,66 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

Kratko ime VP Delež (%)

1 NEXTERA ENERGY INC

ALTA INFRASTRUCTURE
Sprememba
vrednosti (%)

Št. Ime VP

5

-29,50 %

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 31.05.2018

7

10 EDISON INTERNATIONAL

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 31.05.2015 do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

5.462.167,80
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
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

1,94 %

Št. Ime VP

depozit

18,09 %

2 SPARKASSE D.D.

depozit

18,07 %

3 SKB D.D.

depozit

18,06 %

4 BKS BANK AG

depozit

14,08 %

5 NKBM D.D.

depozit

13,39 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK04

8,09 %

7 NLB D.D.

depozit

5,43 %

Višje tveganje

8

Potencialno višji donos

9

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Kratko ime VP Delež (%)

1 ADDIKO BANK D.D.

10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 31.05.2015 do
31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan
31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA TECH

10.803.196,36

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TECH

5,39 %

-4,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

54,76 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po
državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

8,36 %

2 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

7,81 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

7,06 %

4 FACEBOOK INC.

FB US

6,69 %

5 ORACLE CORPORATION

ORCL US

3,68 %

6 INTEL CORPORATION

INTC US

3,57 %

7 MASTERCARD INC.

MA US

3,46 %

8 VISA INC.

V US

3,30 %

9 LAM RESEARCH CORPORATION

LRCX US

3,03 %

SAP GR

2,94 %

10 SAP AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.05.2015
do 31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA TURKEY

1.489.184,95

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

-23,55 %

-38,72 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-50,61 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 31.05.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

7,80 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

7,22 %

3 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

6,88 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

5,04 %

5 TURK HAVA YOLLARI AO

THYAO TI

3,79 %

6 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

3,75 %

7 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,64 %

8 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

3,64 %

9 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

3,42 %

TCELL TI

2,82 %

10 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
(maj 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.05.2015 do
31.05.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 31.05.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
31.05.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 31.05.2018 (v EUR)

ALTA USA

6.016.520,48

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

6,28 %

6,05 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

59,82 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 31.05.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,99 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,67 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,48 %

4 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,36 %

5 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,31 %

6 FACEBOOK INC.

FB US

2,17 %

7 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,95 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,85 %

9 VISA INC.

V US

1,59 %

C US

1,55 %

10 CITIGROUP INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 31.05.2018

*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
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