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Ameriška administracija je v marcu

pred začetkom trgovinskih vojn.

zopet poskrbela za večjo nihajnost

Ko je lani višje dajatve na uvoz

na trgih. Predsednik Trump je

kitajskega jekla v Evropsko unijo

odpustil še svojega zunanjega

uvedla Evropska unija, je bilo

ministra Tillersona in na to mesto

govoric o kakršnem koli povečanju

nastavil dosedanjega šefa

prednostne obravnave ali trgovinski

obveščevalne agencije Cia, obenem

vojni izjemno malo. Zdaj ko so

pa uvedel še carine na jeklo in

Evropski uniji sledile ZDA, se je med

aluminij. Predvsem uvedba dajatev

posameznimi trgovinskimi partnerji

na jeklo in aluminij je povečala strah

pojavilo precej nelagodja.

ALTA SKLADI

MESEČNO POROČILO 2018

www.alta.si

Krovni sklad ALTA SKLADI
ALTA ABS

ALTA HIGH YIELD BOND

ALTA ASIA

ALTA INDIA

ALTA BALKAN

ALTA MONEY MARKET EUR

ALTA BOND

ALTA PHARMA-TECH

ALTA ENERGY

ALTA PRIMUS

ALTA EUROPE

ALTA SENIOR

ALTA GLOBAL

ALTA TURKEY

ALTA GLOBAL EMERGING

ALTA USA

ALTA GOLD

ALTA.SI

ALTA GOODS

www.alta.si

Mesečni komentar za marec 2018
Ameriška administracija je v marcu zopet poskrbela za

večji porabi v ZDA. Zadnja napoved OECD kaže, da se

večjo nihajnost na trgih. Predsednik Trump je odpustil še

razmere na trgih niso pomembneje spremenile in da se

svojega zunanjega ministra Tillersona in na to mesto

bo makroekonomsko stanje držav še izboljšalo, zaradi

nastavil dosedanjega šefa obveščevalne agencije Cia,

česar je strah pred ohlajanjem trenutno odveč. Edino, kar

obenem pa uvedel še carine na jeklo in aluminij.

se je spremenilo, je volatilnost na trgih in še to predvsem

Predvsem uvedba dajatev na jeklo in aluminij je povečala

zaradi objave podatka o rasti plač v ZDA in strahu pred

strah pred začetkom trgovinskih vojn.

inﬂacijo.

Ko je lani višje dajatve na uvoz kitajskega jekla v Evropsko

Tehnologija se v zadnjih nekaj dneh meseca ni mogla

unijo uvedla Evropska unija, je bilo govoric o kakršnem

otresti negativnega gibanja. Največ je k padcem vrednosti

koli povečanju prednostne obravnave ali trgovinski vojni

delnic tehnoloških gigantov z afero o zlorabi osebnih

izjemno malo. Zdaj ko so Evropski uniji sledile ZDA, se je

podatkov, ki zajema 50 milijonov uporabnikov, prispeval

med posameznimi trgovinskimi partnerji pojavilo precej

Facebook. Po vsej verjetnosti bo sledil večji popravek za

nelagodja. Špekuliralo se je, da je zadnja poteza le eno od

družbena omrežja in seveda prilagoditev, da se tovrstne

Trumpovih prizadevanj, da bi pospešil sklenitev novega

zlorabe v prihodnosti ne bi ponovile.

»poštenega« sporazuma o prosti trgovini Severne
Amerike, vendar se uvedbi dajatev nista pridružili ne

Poleg največjega socialnega omrežja je bil na udaru tudi

severna ne južna soseda ZDA. Z uvedbo dajatev je Trump

Amazon, ki deloma spada v sektor tehnologije in deloma

zaščitil domačo proizvodnjo jekla in aluminija ter

med trajne dobrine. Amazon se je v ospredju znašel

konkretno zvišal cene obeh surovin.

predvsem zaradi novice, da naj bi se nad podjetjem
znesel Donald Trump. Ameriški predsednik naj bi bil

Za Kitajsko, kot glavnega krivca za poplavo poceni in

obseden z največjim spletnim trgovcem in njegovo

manj kakovostnega jekla, je bil to precej manjši udarec,

širitvijo ter položajem v različnih panogah. V svojem

saj je delež izvoza jekla iz Kitajske v ZDA izjemno

računu na Twitterju je večkrat objavil, da Amazon z

majhen. Treba pa se je zavedati, da bodo nove carine

izogibanjem plačila davka dela škodo davkoplačevalcem

močno oživile domačo jeklarsko industrijo, če bo seveda

in da bo veliko izgubljenih delovnih mest prav v trgovski

Trumpu

številne

panogi, ki je tudi najbolj na udaru. Glede na novice naj bi

infrastrukturne projekte, ki jih je napovedoval v volilni

Trump spremenil davčno obravnavo za Amazon. Kako se

kampanji. Gospodarska rast ZDA bi namreč s tem dobila

bo zgodba razpletla, ni jasno, verjetno pa bo ostalo le pri

še dodaten pospešek. Upamo lahko, da Združenim

medijskem linču.

hkrati

uspelo

izpeljati

tudi

državam s svojo večjo zaščitniško noto ne bo sledila tudi
Evropska unija, saj bi to lahko bil res velik udarec za

Tehnologija, ki je bila lani in letos ena izmed najbolj

mednarodno trgovino in svetovno gospodarsko rast.

donosnih, je tako trenutno prav zaradi vpletanja politike

Zaostrovanje z uvedbo dajatev bi imelo velik vpliv tudi

v rahlem krču. Za trge bi bilo gotovo dobro, da bi se

na povpraševanje po nafti. Mednarodna agencija za

tehnološke delnice vrnile v stare tirnice, saj se dejansko ni

energijo že svari, da bi imela morebitna upočasnitev

zgodil pretresljiv preobrat, ki bi zamajal njihovo

svetovne trgovine največje posledice predvsem pri

poslovanje.

gorivu, ki se uporablja v transportu in ladijskih prevozih.
Ob tem je Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj (OECD) izboljšala napoved svetovne gospodarske
rasti. Po njenih napovedih naj bi ta letos in prihodnje leto
znašala 3,9 odstotka, kar je za 0,2 oziroma 0,3 odstotne
točke več, kot so pričakovali lani jeseni. Glavni razlog za
večjo rast je mogoče pripisati sprejeti davčni reformi in

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.03.2015 do
30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA ABS

12.966.932,08

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

-4,56 %

-11,52 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

10,36 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

5,46 %

2 IMPOL 2000, D.D.

IM01

5,23 %

3 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

4,65 %

4 MICHELIN (CGDE)

ML FP

4,22 %

5 CAPGEMINI SA

CAP FP

4,00 %

6 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,95 %

7 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

3,91 %

8 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

3,81 %

9 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

LYB US

3,69 %

DAI GR

3,54 %

10 DAIMLER

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.03.2015 do
30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA ASIA

20.126.149,36

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

4,96 %

5,81 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

35,31 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,47 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,03 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

4,64 %

4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

4,14 %

5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

3,73 %

6 AIA GROUP LTD

1299 HK

2,90 %

7 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

2,80 %

8 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

2,70 %

9 SK HYNIX INC

000660 KS

2,31 %

2318 HK

2,29 %

10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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 BALKAN
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA BALKAN

9.765.013,07

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

-0,99 %

3,57 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

6,73 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

7,42 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,36 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,77 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,84 %

5 LUKA KOPER

LKPG SV

4,59 %

6 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

3,94 %

7 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,84 %

8 AERODROM NIKOLA TESLA AD

AERO SG

3,50 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,37 %

ADRSPA CZ

2,63 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA BOND

8.575.560,30

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

2,03 %

3,16 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

4,99 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 OBRIGACOES DO TESOURO

PGB 4 1/8

6,12 %

2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

6,07 %

3 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 4 1/2

5,47 %

4 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 2 1/2

4,04 %

5 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

3,89 %

6 ROMANIA

ROMANI 2 3/4 3,85 %

7 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

3,69 %

8 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

3,64 %

9 REPUBLIKA SRBIJA

SERBGB 2

3,62 %

TLS1

3,60 %

10 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA ENERGY

3.685.561,53

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

-9,35 %

-16,21 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-4,36 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

6,46 %

2 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

SHW US

5,01 %

3 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

3,67 %

4 GLENCORE XSTRATA PLC

GLEN LN

3,58 %

5 ECOLAB INC

ECL US

3,35 %

6 LANXESS

LXS GR

3,34 %

7 EOG RESOURCES INC

EOG US

3,27 %

8 TOTAL SA

FP FP

3,18 %

9 ANGLO AMERICAN PLC

AAL LN

3,14 %

CVX US

2,88 %

10 CHEVRON CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA EUROPE

10.049.071,61

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

-1,56 %

-5,60 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

25,79 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

2,56 %

2 TOTAL SA

FP FP

2,37 %

3 NOVARTIS AG

NOVN SW

2,36 %

4 SIEMENS AG

SIE GR

2,32 %

5 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

2,08 %

6 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

2,03 %

7 VINCI S.A.

DG FP

1,99 %

8 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

1,95 %

9 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

1,94 %

BP/ LN

1,83 %

10 BP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL

49.724.913,48

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

-2,14 %

0,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

43,68 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,66 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

4,02 %

3 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,22 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,06 %

5 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,87 %

6 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

1,87 %

7 CHEVRON CORP

CVX US

1,81 %

8 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,72 %

9 VISA INC.

V US

1,70 %

JPM US

1,69 %

10 JPMORGAN CHASE & CO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
30.03.2015 do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

20.941.513,08
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

1,94 %

8,84 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

19,94 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,62 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,23 %

3 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,95 %

4 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

3,57 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,31 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,84 %

7 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,74 %

8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,28 %

9 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD

1169 HK

1,66 %

10 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

1398 HK

1,43 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOLD
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 30.03.2015 do
30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA GOLD

2.710.523,42

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOLD

-20,31 %

-15,67 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-46,15 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 FRANCO-NEVADA CORP.

FNV CN

7,57 %

2 NEWMONT MINING CORP

NEM US

6,96 %

3 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

5,66 %

4 ROYAL GOLD INC

RGLD US

5,26 %

5 KINROSS GOLD CORP

K CN

4,92 %

6 GOLDCORP INC

G CN

4,46 %

7 FREEPORT-MCMORAN COPPER-B

FCX US

4,26 %

8 CENTAMIN PLC

CEY LN

4,23 %

9 B2GOLD CORPORATION

BTO CN

4,18 %

IMG CN

4,08 %

10 IAMGOLD CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 7 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in
padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 7 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOODS
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA GOODS

4.438.248,13

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

0,77 %

7,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

49,59 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

8,57 %

2 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

3,56 %

3 ADIDAS AG

ADS GR

3,56 %

4 NESTLE SA

NESN SW

3,53 %

5 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,49 %

6 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,21 %

7 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP

3,00 %

8 L'OREAL SA

OR FP

2,88 %

9 NETFLIX INC

NFLX US

2,85 %

BKNG US

2,84 %

10 BOOKING HOLDINGS INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja
naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim
cenovnim nihanjem.
Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH YIELD BOND
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
30.03.2015 do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

10.661.355,44
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

0,13 %

3,12 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

11,16 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

6,82 %

2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

3,24 %

3 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)

GAZPRU 4.364 2,65 %

4 ARCELIK AS

ACKAF 3 7/8

2,51 %

5 GRIFOLS SA

GRFSM 3.2

2,40 %

6 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

2,32 %

7 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

TTMTIN 2.2

2,16 %

8 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE

FCAIM 3 3/4

2,15 %

9 BULGARIAN ENERGY HLD

BULENR 4 7/8

2,12 %

10 THOMAS COOK GROUP PLC

TCGLN 6 1/4

2,06 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA INDIA

4.311.921,48

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

-7,24 %

-7,47 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

45,74 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

8,06 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

7,61 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

7,23 %

4 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

6,37 %

5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,82 %

6 ITC LTD

ITC IN

4,61 %

7 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

4,61 %

8 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

4,41 %

9 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,18 %

SBIN IN

2,89 %

10 STATE BANK OF INDIA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA MONEY MARKET EUR
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 30.03.2015 do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

6.900.510,08
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR

0,00 %

0,10 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

2,25 %

Št. Ime VP

depozit

17,76 %

2 BKS BANK AG

depozit

16,88 %

3 ADDIKO BANK D.D.

depozit

14,32 %

4 SPARKASSE D.D.

depozit

14,31 %

5 SKB D.D.

depozit

14,30 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK04

6,39 %

7 NLB D.D.

depozit

4,29 %

Višje tveganje

8

Potencialno višji donos

9

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Kratko ime VP Delež (%)

1 NKBM D.D.

10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 1 so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.
Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 1 lahko izpostavljene nizkim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA PHARMA-TECH
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
30.03.2015 do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
po vrsti naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH na dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA PHARMA-TECH

9.704.469,38

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PHARMA-TECH

-4,78 %

-10,85 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

43,01 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

7,95 %

2 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

7,88 %

3 FACEBOOK INC.

FB US

5,91 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

5,39 %

5 ORACLE CORPORATION

ORCL US

3,82 %

6 MASTERCARD INC.

MA US

3,38 %

7 LAM RESEARCH CORPORATION

LRCX US

3,30 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,25 %

9 VISA INC.

V US

3,20 %

SAP GR

2,91 %

10 SAP AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA PRIMUS
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA PRIMUS

15.103.838,95

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PRIMUS

-1,90 %

-2,44 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

19,23 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,44 %

2 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

3,52 %

3 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,94 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,80 %

5 INTEL CORPORATION

INTC US

2,77 %

6 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

2,76 %

7 PFIZER INC

PFE US

2,67 %

8 ALLIANZ

ALV GR

2,49 %

9 MERCK & CO.INC.

MRK US

2,34 %

JNJ US

2,34 %

10 JOHNSON&JOHNSON

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in
padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA SENIOR
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA SENIOR

23.373.584,85

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA SENIOR

-0,80 %

-2,28 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

42,27 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

8,01 %

2 NOVARTIS AG

NOVN SW

5,05 %

3 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

4,98 %

4 CELGENE CORP

CELG US

4,03 %

5 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,00 %

6 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

3,98 %

7 ABBVIE INC

ABBV US

3,29 %

8 PFIZER INC

PFE US

3,20 %

9 GILEAD SCIENCES INC

GILD US

3,14 %

MRK US

3,12 %

10 MERCK & CO.INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja
naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim
cenovnim nihanjem.
Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.03.2015
do 30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA TURKEY

2.133.695,28

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

-1,17 %

-27,08 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-42,56 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

8,90 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,86 %

3 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

8,24 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

6,15 %

5 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

4,22 %

6 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TCELL TI

3,85 %

7 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

3,73 %

8 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

3,69 %

9 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,42 %

ISCTR TI

3,29 %

10 TURKIYE IS BANKASI

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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
(marec 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.03.2015 do
30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA USA

5.699.675,08

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

-3,05 %

-1,98 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

51,53 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 30.03.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,44 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,23 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,18 %

4 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,35 %

5 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,31 %

6 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

2,00 %

7 FACEBOOK INC.

FB US

1,79 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,74 %

9 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

1,61 %

INTC US

1,46 %

10 INTEL CORPORATION

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja
naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim
cenovnim nihanjem.
Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI

(marec 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.03.2015 do
30.03.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 30.03.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
30.03.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.03.2018 (v EUR)

ALTA.SI

35.800.074,57

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

-0,96 %

2,86 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

36,15 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 30.03.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

9,09 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

8,42 %

3 UNIOR ZREČE

UKIG SV

8,40 %

4 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

7,12 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,95 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,77 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,71 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,50 %

9 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

SNG RO

4,00 %

ATGRRA CZ

3,72 %

10 ATLANTIC GRUPA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 30.03.2018

*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

