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Letošnje vzdušje je v primerjavi
z lanskim ob koncu leta
nedvomno popolnoma
drugačno, predvsem bolj veselo,
lahko bi rekli decembrsko.
Lanski december je bil eden od
najslabših v borzni zgodovini, saj
so delnice na globalni ravni v
povprečju izgubile nekaj več kot
8 odstotkov. Stanje bi bilo še

ALTA SKLADI

MESEČNO POROČILO 2019

precej slabše, če od božiča do
novega leta ne bi pridobile
slabih 5 odstotkov vrednosti.
Gibanje delniških indeksov lani
je bilo močno pod vplivom
začetka trgovinskih napetosti
med ZDA in Kitajsko. Za
vlagatelje so bile napovedane
carine nekaj novega, kar je bilo
treba ovrednotiti.
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Mesečni komentar za november 2019
Božiček je pred vrati
Letošnje vzdušje je v primerjavi z lanskim ob koncu leta
nedvomno popolnoma drugačno, predvsem bolj veselo, lahko bi
rekli decembrsko. Lanski december je bil eden od najslabših v
borzni zgodovini, saj so delnice na globalni ravni v povprečju

Slika 1: Decembrski donosi globalnega delniškega indeksa
MSCi World v USD
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treba ovrednotiti. Nihče tudi ni vedel, kje je meja napovedanih
ukrepov ZDA in koliko je Kitajska pripravljena vračati s
povračilnimi ukrepi. Ker je bilo v danem trenutku veliko
neznank, so se vlagatelji pragmatično odzvali in vse potencialne
grožnje ovrednotili tako, da bo pripeljalo do recesije. Pri vsem
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skupaj je »olje na ogenj« dolil tudi ameriški FED, ki je v začetku
decembra še zadnjič v letu dvignil ključno obrestno mero. Ker je
bil ob vsaki recesiji na delniških trgih medvedji trend, smo se
tudi lanskega decembra vlagatelji odzvali podobno in pustili, da
so v povprečju delniški indeksi od oktobra do decembra izgubili
nekaj manj kot 20 odstotkov. Vlagatelji smo zaradi negotovosti
pustili, da indeksi upadejo do skrajnih meja korekcijskega
območja, preden smo začeli vrednotiti dejansko stanje in
potencialni vpliv trgovinskih nesoglasij na gospodarsko rast in
posledično na vrednost delnic. Tako kot je za začetek
negativnega trenda potrebna določena situacija, enako velja za
začetek pozitivnega trenda. Lani smo ga takoj po božiču dobili v
obliki objave predsednika ameriškega FED-a, da bo ta, če bo
potreba po zmanjšanju obrestne mere, to tudi naredil in Božiček
je z nekoliko zamude od božiča do novega leta prinesel okoli 5
odstotkov donosa. Trend se je nadaljeval čez vse leto z nekaj
predaha, ko so bila v ospredju nestrinjanja ZDA in Kitajske, kako
naj se razrešijo trgovinska nesoglasja med državama. Med
drugim so tudi centralne banke držale obljubo o zmanjšanju
obrestnih mer. Vlagatelji smo izgubo ob koncu lanskega leta
pridobili nazaj do sredine poletja, oktobra in novembra pa smo
na delniških trgih dosegli nove rekorde in za zdaj kaže, da bomo
leto sklenili z nadpovprečnimi letnimi donosi. V zadnjega pol
stoletja je bil kot običajno Božiček decembra kar radodaren, saj
je imel v povprečju vsak peti december negativen donos, kar je
razvidno iz priloženega graﬁkona. Po verjetnostnem izračunu je
torej možnost za vnovičen negativen decembrski donos dokaj
majhna. Zato naj vam v zaželimo vesele in donosne praznike.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v
%) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA ABS

10.445.096,71

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

5,51 %

4,13 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

4,64 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v
%) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

4,67 %

2 MUENCHENER RUECK.

MUV2 GY

3,99 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PET5

3,95 %

4 VISA INC.

V US

3,86 %

5 ALLIANZ

ALV GY

3,62 %

6 LAFARGEHOLCIM LTD-REG

LHN SW

3,59 %

7 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

3,46 %

8 APPLE COMPUTER

AAPL US

3,15 %

9 ZURICH FINANCIAL SERVICES

ZURN SW

2,90 %

DHI US

2,90 %

10 DR HORTON INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti
(v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ABS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA ASIA

14.994.891,81

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

8,49 %

11,94 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

24,36 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v
%) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

7,28 %

2 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

5,82 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

5,38 %

4 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,14 %

5 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

4,51 %

6 SK HYNIX INC

000660 KS

3,53 %

7 ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD

ALTA INDIA

3,40 %

8 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

1398 HK

3,16 %

9 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,09 %

939 HK

2,66 %

10 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ASIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb (v %)
na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA.SI

36.179.250,98

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

10,74 %

22,56 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

9,79 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah (v %)
na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

8,20 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,92 %

3 UNIOR ZRECE

UKIG SV

6,90 %

4 ATLANTIC GRUPA D.D.

ATGR CZ

4,93 %

5 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,80 %

6 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,78 %

7 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

SNG RO

3,87 %

8 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,58 %

9 SC FONDUL PROPRIETATEA SA

FP RO

3,53 %

ADPL CZ

3,32 %

10 AD PLASTIK D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po dejavnosti (v
%) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA.SI nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika,
zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi pravili
upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA BALKAN

9.226.587,64

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

14,25 %

14,41 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

8,53 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

8,05 %

2 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

7,37 %

3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

7,18 %

4 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,45 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,25 %

6 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

4,11 %

7 KOMERCIJALNA BANKA AD

KMBNPB SG

3,98 %

8 LUKA KOPER

LKPG SV

3,61 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVP CZ

3,41 %

ADRS2 CZ

3,27 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA BOND

16.399.334,53

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

6,69 %

6,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

11,19 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah
(v %) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

7,52 %

2 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

6,95 %

3 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 2 1/2

5,55 %

4 BELGIUM KINGDOM

BGB 08 06/22/28 4,57 %

5 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 0 1/2

6 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 1 05/25/27 3,98 %

7 FRANCE(GOVT OF)

FRTR 0 3/4

3,39 %

8 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

2,61 %

9 REPUBLIC OF AUSTRIA

RAGB 0 3/4

2,55 %

NETHER 0 3/4

2,31 %

10 NETHERLANDS GOVERNMENT

4,28 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 29.11.2019

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izracun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo
ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in
padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ENERGY
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA ENERGY

2.497.635,78

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

2,76 %

-11,76 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-5,26 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CHEVRON CORP

CVX US

7,05 %

2 RIO TINTO PLC

RIO LN

6,33 %

3 ANGLO AMERICAN PLC

AAL LN

4,97 %

4 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,06 %

5 NUTRIEN LTD

NTR US

3,99 %

6 BHPGROUP LTD-SPON ADR

BHP US

3,96 %

7 TOTAL SA

FP FP

3,90 %

8 ECOLAB INC

ECL US

2,80 %

9 UPM-KYMMENE OYJ

UPM FH

2,68 %

LKOD LI

2,44 %

10 LUKOIL PJSC-SPON ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EUROPE
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA EUROPE

7.632.800,64

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

14,49 %

22,90 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

20,52 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

3,77 %

2 NOVARTIS AG

NOVN SW

2,86 %

3 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

2,82 %

4 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

2,62 %

5 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

2,24 %

6 SIEMENS AG

SIE GY

2,22 %

7 UNILEVER NV

UNA NA

2,11 %

8 ASTRAZENECA

AZN LN

1,86 %

9 SAP AG

SAP GY

1,82 %

ASML NA

1,74 %

10 ASML HOLDING NV

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA GLOBAL

65.909.394,91

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

17,08 %

32,21 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

44,29 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

6,67 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

6,19 %

3 ISHARES RUSSEL 2000

IWM US

4,90 %

4 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,78 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,59 %

6 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

3,27 %

7 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

2,31 %

8 VISA INC.

V US

2,21 %

9 MASTERCARD INC.

MA US

2,13 %

JPM US

2,07 %

10 JPMORGAN CHASE & CO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL EMERGING
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
29.11.2016 do 29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING
po vrsti naložb (v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

18.703.676,14
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

9,39 %

12,98 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

17,81 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

7,47 %

2 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,16 %

3 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

5,15 %

4 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,14 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

4,14 %

6 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,97 %

7 SK HYNIX INC

000660 KS

2,56 %

8 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

1398 HK

2,56 %

9 LUKOIL PJSC-SPON ADR

LKOD LI

2,50 %

BBD US

2,28 %

10 BANCO BRADESCO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOODS
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA GOODS

10.358.946,78

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

16,67 %

34,03 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

55,71 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah
(v %) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

8,59 %

2 NESTLE SA

NESN SW

4,37 %

3 HOME DEPOT INC

HD US

3,37 %

4 PROCTER & GAMBLE CO

PG US

2,97 %

5 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON

MC FP

2,93 %

6 PEPSICO INC

PEP US

2,66 %

7 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

2,36 %

8 MONDELEZ INTERNATIONAL INC

MDLZ US

2,28 %

9 WALT DISNEY CO LTD

DIS US

2,17 %

MCD US

2,11 %

10 MCDONALD'S CORPORATION

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOODS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HEALTH
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti naložb
(v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA HEALTH

29.587.786,20

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HEALTH

12,06 %

41,53 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

29,99 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

6,34 %

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

5,50 %

3 MERCK & CO.INC.

MRK US

4,42 %

4 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

4,08 %

5 PFIZER INC

PFE US

3,85 %

6 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

BMY US

3,15 %

7 NOVARTIS AG

NOVN SW

3,05 %

8 MEDTRONIC PLC

MDT US

2,92 %

9 ABBOTT LABORATORIES

ABT US

2,76 %

ABBV US

2,69 %

10 ABBVIE INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HEALTH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH INCOME
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od
29.11.2016 do 29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po vrsti
naložb (v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME na
dan 29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA HIGH INCOME

21.280.737,93

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HIGH INCOME

12,10 %

33,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

24,13 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
državah (v %) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

3,05 %

2 MERCK & CO.INC.

MRK US

2,98 %

3 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

2,94 %

4 NOVARTIS AG

NOVN SW

2,83 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

2,79 %

6 COCA COLA COMPANY

KO US

2,72 %

7 CISCO SYSTEMS INC

CSCO US

2,67 %

8 SAP AG

SAP GY

2,67 %

9 ALLIANZ

ALV GY

2,59 %

MSFT US

2,59 %

10 MICROSOFT CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH YIELD BOND
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
29.11.2016 do 29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

7.743.878,80
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

5,26 %

2,77 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

7,60 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP
1 TELECOM ITALIA SPA

Kratko ime VP Delež (%)
TITIM 2 1/2

3,28 %

2 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

3,07 %

3 SOFTBANK GROUP CORP

2,76 %

SOFTBK 4

4 TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE TEVA 1 1/4

2,19 %

5 EQUINIX INC

EQIX 2 7/8

2,13 %

6 BANCO BPM SPA

BAMIIM 2 1/2

1,75 %

7 TESCO CORP TREASURY SERV

TSCOLN 2 1/2

1,69 %

8 INTESA SANPAOLO SPA

ISPIM 6 5/8

1,56 %

9 MEDIOBANCA SPA

BACRED 5 3/4

1,52 %

UCGIM 6.95

1,52 %

10 UNICREDIT SPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izracun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo
ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in
padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem.

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INDIA
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA INDIA

3.811.423,56

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

5,60 %

14,97 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

11,77 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah
(v %) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

8,90 %

2 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

8,11 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

8,07 %

4 KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

5,30 %

5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,74 %

6 AXIS BANK LTD

AXSB IN

4,60 %

7 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,50 %

8 HINDUSTAN LEVER LIMITED

HUVR IN

4,00 %

9 TATA CONSULTANCY SVS LTD

TCS IN

3,97 %

ITC IN

3,88 %

10 ITC LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INDIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INFRASTRUCTURE
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od
29.11.2016 do 29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE po
vrsti naložb (v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE na dan 29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA INFRASTRUCTURE
Sprememba
vrednosti (%)

1.885.383,36
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INFRASTRUCTURE

17,55 %

-2,92 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

14,88 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TRANSURBAN GROUP

TCL AU

7,43 %

2 NEXTERA ENERGY INC

NEE US

6,58 %

3 SEMPRA ENERGY

SRE US

6,39 %

4 ENBRIDGE INC

ENB CN

5,22 %

5 SYDNEY AIRPORT

SYD AU

4,06 %

6 TC ENERGY CORP

TRP CN

3,85 %

7 WEC ENERGY GROUP INC

WEC US

3,72 %

8 AENA SME SA

AENA SQ

3,71 %

9 ONEOK INC

OKE US

3,59 %

DG FP

3,57 %

10 VINCI S.A.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA MONEY MARKET EUR
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
29.11.2016 do 29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

8.109.367,40
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR -0,03 %

-0,03 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

0,06 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NKBM D.D.

depozit

12,35 %

2 BKS BANK

depozit

11,12 %

3 NLB D.D.

depozit

11,12 %

4 SPARKASSE D.D.

depozit

7,40 %

5 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK05

6,83 %

6 ADDIKO BANK D.D.

depozit

6,79 %

7 SKB D.D.

depozit

6,17 %

8 SKB D.D.

depozit

6,17 %

9 GEN-I

GEN08

4,91 %

depozit

4,32 %

10 ADDIKO BANK ZAGREB

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z
vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TECH
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti naložb (v
%) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA TECH

12.884.341,13

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TECH

27,59 %

34,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

36,37 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po državah (v
%) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

9,14 %

2 MICROSOFT CORP

MSFT US

8,78 %

3 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY IXN US

5,67 %

4 MASTERCARD INC.

MA US

4,74 %

5 VISA INC.

V US

4,67 %

6 ADOBE INC

ADBE US

3,78 %

7 INTEL CORPORATION

INTC US

3,26 %

8 ORACLE CORPORATION

ORCL US

3,23 %

9 CISCO SYSTEMS INC

CSCO US

2,86 %

PYPL US

2,39 %

10 PAYPAL HOLDINGS INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po dejavnosti
(v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TECH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA TURKEY

1.968.106,54

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

8,28 %

-18,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-49,69 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 29.11.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GARANTI BANKASI

GARAN TI

9,07 %

2 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

8,81 %

3 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

6,51 %

4 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

5,01 %

5 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

4,97 %

6 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

4,75 %

7 CELEBI HAVA SERVISI A.S.

CLEBI TI

3,87 %

8 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

3,76 %

9 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS

PGSUS TI

3,73 %

TCELL TI

3,68 %

10 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA USA
(november 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 29.11.2016 do
29.11.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v
%) na dan 29.11.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
29.11.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 29.11.2019 (v EUR)

ALTA USA

9.305.988,60

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

16,37 %

28,92 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

43,08 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v
%) na dan 29.11.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,91 %

2 MICROSOFT CORP

MSFT US

4,89 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,46 %

4 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,38 %

5 FACEBOOK INC.

FB US

2,34 %

6 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,23 %

7 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,00 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

2,00 %

9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

BRK/B US

1,88 %

JNJ US

1,68 %

10 JOHNSON&JOHNSON

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti
(v %) na dan 29.11.2019

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

Metodologija izračunov
Poslovanje vzajemnega sklada ALTA USA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.

Nazaj na kazalo

