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Mesečni komentar za oktober 2019
Ko pričakovanja postajajo resničnost

ohladitev in da še ni čas za recesijo, drugi pa so menili, da je pa

Kapitalski trgi delujejo po načelu pričakovanj, ta pa temeljijo

bikovskega trenda vseeno konec in da bi bilo treba portfelje

na izvedenih dejstvih. Pričakovanja so se po lanskem

temu primerno konservativno prilagoditi. Naše stališče je bilo

decembru, ko sta ZDA in Kitajska zaostrili medsebojno

in je še vedno, da svetovno gospodarstvo še vedno dosega

retoriko o trgovinskih razmerjih, in potem, ko je ameriški Fed

pozitivno rast in da je za trgovinski dogovor le vprašanje, kdaj

zvišal obrestno mero, tako močno spremenila, da je veliko

bo dosežen, ne ali bo sploh dosežen. Obe velesili si zanesljivo

analitikov v tem letu pričakovalo začetek recesije. Z napovedjo

želita doseči neki dogovor in ga nekoč tudi bosta dosegli. Zato

znižanja obrestnih mer v ZDA in na podlagi raznih informacij

smo ves čas opozarjali, da je – razen če obe državi objavita

o skorajšnjem podpisu trgovinskega dogovora med ZDA in

konec pogovorov in začetek t. i. totalne trgovinske vojne (tej

Kitajsko so delniški trgi razvitih trgov do sredine poletja

možnosti pripisujemo skoraj ničelno možnost) – negativen

dosegli rekordne vrednosti. Trgi v razvoju po medvedjem

odziv kapitalskih trgov na negativne novice o dogajanju glede

trendu v letu 2018 novih rekordnih vrednosti niso dosegli, so

trgovinskega sporazuma le priložnost za nakup.

pa po dinamiki sledili razvoju dogodkov na razvitih trgih.
Nenazadnje so se makroekonomski podatki začeli izboljševati,
Povsem normalno je, da se kapitalski trgi po tem, ko so dosegli

podjetja so večinoma objavila krepko boljše rezultate od

zgodovinsko rekordne vrednosti, malo umirijo in zadihajo. To

pričakovanj, optimizem o sporazumu (lahko tudi delnem) med

se je tudi zgodilo ob koncu poletja, ko so na dan prihajale

ZDA in Kitajsko se je okrepil, brexit je do začetka prihodnjega

novice, da trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko

leta nerelevanten in vse skupaj je pripeljalo do novih rekordov

vseeno ni mogoče pričakovati tako kmalu, kot je sprva kazalo.

na delniških trgih in – kot kaže za zdaj – si do konca leta lahko

Sočasno je predvsem nemško gospodarstvo celo zašlo v

obetamo nadaljevanje trenda. Zato se je še enkrat več izkazalo,

tehnično recesijo. Glavni razlog za to so bila zlasti šibka

da je v času bikovskega trenda pomembno ostati polno

naročila v avtomobilski industriji, ki v Nemčiji zajema velik del

investiran, kajti v nasprotnem primeru več izgubimo kot

gospodarstva. Na drugi strani pa je t. i. storitveni del, na

dobimo.

katerega močno vpliva povpraševanje potrošnikov, še naprej
raste, kar je posledica predvsem majhne brezposelnosti in
postopnega višanja

plač.

Ohlajanje

industrijskega

dela

gospodarstva je bilo čutiti tudi v ZDA in na Kitajskem, vendar
to ni bilo tako veliko, da bi nakazovalo recesijo. Podobno kot v
Nemčiji je tudi v teh dveh velesilah storitveni del na krilih
povpraševanja potrošnikov še naprej rasel in pozitivno
prispeval k pozitivni gospodarski rasti. Posledično so nekateri
vlagatelji in analitiki začeli dvomiti o nadaljevanju bikovskega
trenda in čedalje več je bilo govoric o ohlajevanju gospodarstva
in začetku recesije. Dvom o gospodarski rasti je bil
podkrepljen z dogajanjem na trgu obveznic, saj so zahtevani
donosi dosegli zgodovinsko najnižje ravni. Menili smo, da je
bil to le pretiran odziv na dogodke in da se bodo razmere v
doglednem času umirile, saj smo pričakovali pozitiven odziv
centralnih bank z znižanjem obrestnih mer. Tako kot nismo
tedaj, še danes ne izključujemo novih ﬁskalnih spodbud z
znižanjem davkov.
Tako smo upravljavci in analitiki različno razlagali dogajanje.
Prvi smo menili, da makroekonomski kazalniki nakazujejo le

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v
%) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA ABS

10.524.931,52

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

3,38 %

1,87 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

3,48 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v
%) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

4,65 %

2 PETROL D.D. LJUBLJANA

PET5

3,92 %

3 MUENCHENER RUECK.

MUV2 GY

3,82 %

4 ALLIANZ

ALV GY

3,65 %

5 LAFARGEHOLCIM LTD-REG

LHN SW

3,52 %

6 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

3,43 %

7 VINCI S.A.

DG FP

3,32 %

8 ZURICH FINANCIAL SERVICES

ZURN SW

2,84 %

9 APPLE COMPUTER

AAPL US

2,81 %

10 ASML HOLDING NV

ASML NA

2,71 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti
(v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA ASIA

14.759.550,03

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

13,56 %

8,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

24,18 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v
%) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,49 %

2 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

5,92 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

5,36 %

4 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

4,91 %

5 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

4,43 %

6 SK HYNIX INC

000660 KS

3,61 %

7 ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD

ALTA INDIA

3,41 %

8 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

1398 HK

3,17 %

9 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,16 %

939 HK

2,66 %

10 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb (v %)
na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA.SI

35.452.257,15

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

7,70 %

16,31 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

6,25 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah (v %)
na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

7,91 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,37 %

3 UNIOR ZRECE

UKIG SV

7,09 %

4 ATLANTIC GRUPA D.D.

ATGR CZ

5,20 %

5 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,79 %

6 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,70 %

7 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

SNG RO

3,94 %

8 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

3,58 %

9 SC FONDUL PROPRIETATEA SA

FP RO

3,55 %

ADPL CZ

3,38 %

10 AD PLASTIK D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po dejavnosti (v
%) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA BALKAN

9.040.363,88

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

11,50 %

8,86 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

6,93 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,45 %

2 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

7,32 %

3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

7,02 %

4 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,52 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,32 %

6 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,94 %

7 LUKA KOPER

LKPG SV

3,78 %

8 KOMERCIJALNA BANKA AD

KMBNPB SG

3,72 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVP CZ

3,48 %

ADRS2 CZ

3,34 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA BOND

16.737.589,61

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

7,14 %

5,60 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

12,64 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah
(v %) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

7,05 %

2 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

6,96 %

3 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 0 1/2

4,22 %

4 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 1 05/25/27 3,92 %

5 BELGIUM KINGDOM

BGB 08 06/22/28 3,54 %

6 FRANCE(GOVT OF)

FRTR 0 3/4

3,35 %

7 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

2,62 %

8 NETHERLANDS GOVERNMENT

NETHER 0 3/4

2,27 %

9 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2 1/2

2,02 %

GGB 1 7/8

1,91 %

10 HELLENIC REPUBLIC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA ENERGY

2.570.520,42

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

-1,93 %

-10,99 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-12,39 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CHEVRON CORP

CVX US

6,70 %

2 NUTRIEN LTD

NTR US

5,98 %

3 RIO TINTO PLC

RIO LN

5,86 %

4 ANGLO AMERICAN PLC

AAL LN

4,69 %

5 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,07 %

6 TOTAL SA

FP FP

3,78 %

7 BHPGROUP LTD-SPON ADR

BHP US

3,63 %

8 ECOLAB INC

ECL US

2,78 %

9 EXXON MOBIL CORP.

XOM US

2,75 %

10 AGNICO EAGLE MINES

AEM US

2,72 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA EUROPE

7.138.305,94

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

13,22 %

19,60 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

24,69 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

4,10 %

2 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

2,91 %

3 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

2,90 %

4 NOVARTIS AG

NOVN SW

2,88 %

5 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

2,41 %

6 UNILEVER NV

UNA NA

2,22 %

7 SIEMENS AG

SIE GY

2,13 %

8 ASTRAZENECA

AZN LN

2,00 %

9 SAP AG

SAP GY

1,89 %

10 ALLIANZ

ALV GY

1,85 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA GLOBAL

62.846.838,96

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

14,21 %

32,89 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

45,71 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

6,61 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

6,36 %

3 ISHARES RUSSEL 2000

IWM US

4,91 %

4 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,52 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,60 %

6 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

3,35 %

7 VISA INC.

V US

2,23 %

8 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

2,18 %

9 MASTERCARD INC.

MA US

2,10 %

JPM US

2,05 %

10 JPMORGAN CHASE & CO

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
30.10.2016 do 30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING
po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

18.460.542,12
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

13,90 %

8,80 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

18,12 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,64 %

2 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,12 %

3 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

5,04 %

4 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

4,90 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

4,14 %

6 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,03 %

7 BANCO BRADESCO

BBD US

2,65 %

8 SK HYNIX INC

000660 KS

2,61 %

9 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

1398 HK

2,56 %

LKOD LI

2,39 %

10 LUKOIL PJSC-SPON ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA GOODS

9.585.659,24

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

16,97 %

30,79 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

62,36 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah
(v %) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

8,19 %

2 NESTLE SA

NESN SW

4,85 %

3 HOME DEPOT INC

HD US

3,90 %

4 PROCTER & GAMBLE CO

PG US

3,29 %

5 PEPSICO INC

PEP US

2,91 %

6 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

2,75 %

7 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON

MC FP

2,55 %

8 MCDONALD'S CORPORATION

MCD US

2,31 %

9 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST US

2,25 %

10 WALMART INC

WMT US

2,16 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti naložb
(v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA HEALTH

28.194.018,05

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HEALTH

11,30 %

34,79 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

27,14 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

6,36 %

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

5,21 %

3 MERCK & CO.INC.

MRK US

4,54 %

4 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

4,11 %

5 PFIZER INC

PFE US

3,99 %

6 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

BMY US

3,27 %

7 NOVARTIS AG

NOVN SW

3,01 %

8 MEDTRONIC PLC

MDT US

2,96 %

9 ABBOTT LABORATORIES

ABT US

2,82 %

ABBV US

2,54 %

10 ABBVIE INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od
30.10.2016 do 30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po vrsti
naložb (v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME na
dan 30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA HIGH INCOME

20.660.437,02

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HIGH INCOME

12,31 %

26,80 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

23,67 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
državah (v %) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

3,07 %

2 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,01 %

3 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

2,93 %

4 COCA COLA COMPANY

KO US

2,80 %

5 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

2,75 %

6 ALLIANZ

ALV GY

2,71 %

7 SAP AG

SAP GY

2,66 %

8 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,52 %

9 AT&T INC

T US

2,33 %

AMZN US

2,33 %

10 AMAZON.COM INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
30.10.2016 do 30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

7.806.056,56
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

3,47 %

1,69 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

7,72 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP
1 TELECOM ITALIA SPA

Kratko ime VP Delež (%)
TITIM 2 1/2

3,25 %

2 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

3,03 %

3 SOFTBANK GROUP CORP

SOFTBK 4

2,73 %

4 EQUINIX INC

EQIX 2 7/8

2,12 %

5 TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE TEVA 1 1/4

2,04 %

6 BANCO BPM SPA

BAMIIM 2 1/2

1,74 %

7 TESCO CORP TREASURY SERV

TSCOLN 2 1/2

1,67 %

8 UNICREDIT SPA

UCGIM 6.95

1,60 %

9 INTESA SANPAOLO SPA

ISPIM 6 5/8

1,55 %

BACRED 5 3/4

1,50 %

10 MEDIOBANCA SPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA INDIA

3.983.134,03

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

15,88 %

5,69 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

18,18 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah
(v %) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

8,44 %

2 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

8,25 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

7,21 %

4 KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

5,03 %

5 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,68 %

6 AXIS BANK LTD

AXSB IN

4,53 %

7 TATA CONSULTANCY SVS LTD

TCS IN

4,24 %

8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,23 %

9 HINDUSTAN LEVER LIMITED

HUVR IN

4,15 %

ITC IN

3,97 %

10 ITC LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od
30.10.2016 do 30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE po
vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE na dan 30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA INFRASTRUCTURE
Sprememba
vrednosti (%)

1.887.827,93
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INFRASTRUCTURE

17,46 %

-11,33 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

15,17 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TRANSURBAN GROUP

TCL AU

7,20 %

2 NEXTERA ENERGY INC

NEE US

6,62 %

3 SEMPRA ENERGY

SRE US

6,14 %

4 ENBRIDGE INC

ENB CN

5,07 %

5 EXELON CORP

EXC US

4,67 %

6 SYDNEY AIRPORT

SYD AU

3,96 %

7 WEC ENERGY GROUP INC

WEC US

3,93 %

8 TC ENERGY CORP

TRP CN

3,87 %

9 ATLANTIA SPA

ATL IM

3,72 %

AENA SQ

3,69 %

10 AENA SME SA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
30.10.2016 do 30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

8.877.400,35
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR -0,03 %

-0,02 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

0,09 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG

depozit

11,11 %

2 NKBM D.D.

depozit

10,00 %

3 NLB D.D.

depozit

10,00 %

4 SPARKASSE D.D.

depozit

6,66 %

5 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK05

6,14 %

6 ADDIKO BANK D.D.

depozit

6,11 %

7 SKB D.D.

depozit

5,55 %

8 SKB D.D.

depozit

5,55 %

9 ADDIKO BANK ZAGREB

depozit

5,00 %

depozit

4,93 %

10 BKS BANK AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti naložb (v
%) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA TECH

11.997.998,51

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TECH

21,72 %

32,63 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

37,24 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po državah (v
%) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

8,96 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

8,89 %

3 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY IXN US

5,78 %

4 VISA INC.

V US

4,84 %

5 MASTERCARD INC.

MA US

4,80 %

6 ADOBE INC

ADBE US

3,63 %

7 INTEL CORPORATION

INTC US

3,40 %

8 ORACLE CORPORATION

ORCL US

3,37 %

9 CISCO SYSTEMS INC

CSCO US

3,21 %

PYPL US

2,52 %

10 PAYPAL HOLDINGS INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po dejavnosti
(v %) na dan 30.10.2019

*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
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA TURKEY

1.915.213,87

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

8,42 %

-33,20 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-50,19 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 30.10.2019

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,32 %

2 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

8,23 %

3 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

7,54 %

4 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

4,71 %

5 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

4,55 %

6 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

4,09 %

7 CELEBI HAVA SERVISI A.S.

CLEBI TI

3,95 %

8 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,74 %

9 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

3,57 %

TCELL TI

3,51 %

10 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 30.10.2019

*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

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA USA
(oktober 2019)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.10.2016 do
30.10.2019

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.10.2019

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
30.10.2019
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.10.2019 (v EUR)

ALTA USA

8.748.744,77

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

12,63 %

31,75 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

41,30 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v
%) na dan 30.10.2019

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

4,93 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,71 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,61 %

4 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,54 %

5 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,24 %

6 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,14 %

7 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

2,04 %

8 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

BRK/B US

1,92 %

9 FACEBOOK INC.

FB US

1,91 %

JNJ US

1,71 %

10 JOHNSON&JOHNSON

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti
(v %) na dan 30.10.2019

*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

