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Zdaj ko je bikov trend postal že
realnost in poteka za četrti mesec,
odkar je bilo na delniških trgih
lokalno dno, je vprašanje, kakšno
okrevanje nas čaka v realnem
gospodarstvu. V začetku marca, ko
se je koronavirus v razvitem svetu
šele začel širiti in so se
gospodarstva šele pripravljala na
zaprtje (splošno karanteno), so v
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gospodarskih krogih govorili o
intenzivni recesiji, ki naj bi trajala
dve četrtletji, nakar naj bi sledilo
hitro okrevanje. Virus se je širil
počasi po vsem svetu in za seboj
pustil pravo malo opustošenje, vsaj
tako kažejo gospodarski in
makroekonomski kazalnik. Razviti
svet je doživel najhujšo recesijo po
veliki depresiji leta 1929.
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Mesečni komentar za junij 2020
Okrevanje v obliki črke V
Zdaj ko je bikov trend postal že realnost in poteka za četrti
mesec, odkar je bilo na delniških trgih lokalno dno, je vprašanje,
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kakšno okrevanje nas čaka v realnem gospodarstvu. V začetku
marca, ko se je koronavirus v razvitem svetu šele začel širiti in so
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se gospodarstva šele pripravljala na zaprtje (splošno karanteno),
so v gospodarskih krogih govorili o intenzivni recesiji, ki naj bi
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trajala dve četrtletji, nakar naj bi sledilo hitro okrevanje. Virus se
je širil počasi po vsem svetu in za seboj pustil pravo malo
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opustošenje, vsaj tako kažejo gospodarski in makroekonomski
kazalnik. Razviti svet je doživel najhujšo recesijo po veliki
depresiji leta 1929. Brezposelnost je dobesedno čez noč
poskočila na rekordne ravni, v industrijski proizvodnji in
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storitvah pa so bile najbolj depresivne številke, odkar jih
merimo in spremljamo. Sočasno smo spremljali najhitrejše
okrevanje na delniških trgih in mnogi so menili, da je kapitalski
trg povsem izven razumnosti.
Da bi bolje razumeli, zakaj se kapitalski trgi obnašajo tako, kot
se, najprej pojasnilo, da se običajno odzovejo približno devet
mesecev pred dejanskim stanjem v gospodarstvu. To pomeni, da
so trenutne cene na kapitalskih trgih vedno odsev pričakovanj za
skoraj leto naprej. In tako je tudi tokrat. Kljub izjemno slabim
gospodarskim in makroekonomskim kazalnikom, ki smo jih
spremljali za marec in april, se pričakuje, da bo globalno
gospodarstvo povsem okrevalo v letu 2020. In čeprav se
marsikomu popolno okrevanje v letu 2020 sliši čudno, prvi
podatki za maj in predhodne ocene za junij kažejo prav na
okrevanje. Za zdaj kaže na okrevanje v obliki črke V, pri čemer je
treba razumeti, da okrevanje še ne pomeni, da bodo nominalne
številke ob koncu leta že dosegle ravni s konca leta 2019. Za kaj
takega bo potrebnega nekaj več časa in trenutno se pričakuje, da
bi približno v letu 2021 te številke že lahko dosegli in morda tudi
presegli. Da ne bomo zrli predaleč v prihodnost, je v spodnjem
graﬁkonu prikaz kazalnika industrijske proizvodnje za ZDA med
letoma 2014 in 2020. Vrednosti nad 50 v nekem mesecu
pomenijo, da je bila proizvodna aktivnost v zadevnem mesecu
večja od aktivnosti v predhodnem mesecu. To pomeni, da
trenutna raven ( junij 2020), ki prikazuje vrednost 52,6, še ne
pomeni, da je obseg industrijske proizvodnje večji kot junija
2019, ampak da je večji kot maja 2020. To je spodbudno in
predvsem nekaj oprijemljivega in optimističnega za okrevanje v
obliki črke V.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA ABS

7.632.008,94

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

-3,71 %

-2,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-11,36 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v
%) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

6,37 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

5,76 %

3 VISA INC.

V US

5,43 %

4 PETROL D.D. LJUBLJANA

PET5

5,38 %

5 ASML HOLDING NV

ASML NA

5,14 %

6 MICROSOFT CORP

MSFT US

5,00 %

7 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

4,77 %

8 DEUTSCHE POST AG-REG

DPW GY

4,27 %

9 ALLIANZ

ALV GY

4,15 %

IFX GY

4,02 %

10 INFINEON AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2020

*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 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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA ASIA

14.388.634,50

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

2,52 %

0,00 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

3,23 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v
%) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

8,01 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

7,96 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

5,10 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,76 %

5 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

4,35 %

6 NAVER CORP

035420 KS

3,10 %

7 ALTA INDIA

ALTA INDIA

2,81 %

8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,78 %

9 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,75 %

10 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL

1398 HK

2,74 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb (v %)
na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA.SI

30.209.396,51

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

-7,18 %

2,94 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

7,35 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah (v %)
na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG

9,03 %

2 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR

8,15 %

3 UNIOR ZRECE

UKIG

5,49 %

4 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG

5,07 %

5 ATLANTIC GRUPA D.D.

ATGR CZ

4,91 %

6 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG

4,75 %

7 SC FONDUL PROPRIETATEA SA

FP RO

4,40 %

8 CINKARNA CELJE D.D.

CICG

4,01 %

9 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

SNG RO

3,85 %

10 TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. TPNG CZ

3,54 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po dejavnosti (v
%) na dan 30.06.2020

*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.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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA BALKAN

7.683.929,99

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

-8,34 %

-6,23 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-0,29 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG

8,21 %

2 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG

7,92 %

3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG

7,16 %

4 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,45 %

5 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR

4,36 %

6 TELEKOM D.D.

TLSG

4,21 %

7 LUKA KOPER

LKPG

3,61 %

8 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

3,20 %

9 TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY

TRIGLAV

3,01 %

ADRS2 CZ

2,94 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA BOND

19.396.922,23

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

0,65 %

6,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

10,50 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah
(v %) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

5,83 %

2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

5,54 %

3 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 2 1/2

4,68 %

4 BELGIUM KINGDOM

BGB 08 06/22/28 3,90 %

5 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 0 1/2

6 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 1 05/25/27 3,37 %

7 NETHERLANDS GOVERNMENT

NETHER 0 3/4

3,28 %

8 FRANCE(GOVT OF)

FRTR 0 3/4

2,89 %

9 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

2,73 %

10 BUONI POLIENNALI DEL TES

3,65 %

BTPS 6 05/01/31 2,72 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ENERGY
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA ENERGY

2.085.864,64

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

-18,00 %

-13,88 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-27,07 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CHEVRON CORP

CVX US

8,01 %

2 RIO TINTO PLC

RIO LN

5,74 %

3 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

APD US

4,65 %

4 ECOLAB INC

ECL US

4,60 %

5 BHPGROUP LTD-SPON ADR

BHP US

4,47 %

6 ANGLO AMERICAN PLC

AAL LN

4,13 %

7 FMC CORP

FMC US

3,33 %

8 TOTAL SA

FP FP

3,32 %

9 NUTRIEN LTD

NTR US

3,16 %

FNV CT

2,97 %

10 FRANCO-NEVADA CORP.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EUROPE
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA EUROPE

5.263.589,89

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

-8,58 %

-5,75 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-2,78 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

4,48 %

2 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

3,63 %

3 NOVARTIS AG

NOVN SW

3,11 %

4 ASML HOLDING NV

ASML NA

2,89 %

5 UNILEVER NV

UNA NA

2,69 %

6 SIEMENS AG

SIE GY

2,29 %

7 SAP AG

SAP GY

2,26 %

8 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON

MC FP

2,23 %

9 BAYER AG

BAYN GY

2,01 %

AZN LN

1,97 %

10 ASTRAZENECA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA GLOBAL

65.304.283,57

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

6,99 %

24,04 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

29,09 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 MICROSOFT CORP

MSFT US

8,32 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

7,70 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

7,52 %

4 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,86 %

5 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,99 %

6 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

2,94 %

7 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,49 %

8 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

2,41 %

9 SAP AG

SAP GY

2,28 %

IWM US

2,15 %

10 ISHARES RUSSEL 2000

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL EMERGING
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
30.06.2017 do 30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING
po vrsti naložb (v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

14.995.255,38
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

-2,30 %

-1,82 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

1,22 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

9,49 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

8,91 %

3 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

6,70 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

5,53 %

5 JD.COM INC-ADR

JD US

5,33 %

6 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

4,03 %

7 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

3,24 %

8 SK HYNIX INC

000660 KS

3,22 %

9 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,19 %

035420 KS

2,88 %

10 NAVER CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOODS
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA GOODS

10.949.528,38

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

3,65 %

22,20 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

38,63 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah
(v %) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

9,23 %

2 NESTLE SA

NESN SW

4,36 %

3 HOME DEPOT INC

HD US

4,01 %

4 PEPSICO INC

PEP US

3,30 %

5 PROCTER & GAMBLE CO

PG US

3,22 %

6 JD.COM INC-ADR

JD US

2,80 %

7 L'OREAL SA

OR FP

2,74 %

8 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON

MC FP

2,69 %

9 MONDELEZ INTERNATIONAL INC

MDLZ US

2,50 %

10 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST US

2,47 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HEALTH
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA HEALTH

30.684.288,19

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HEALTH

13,12 %

27,43 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

34,56 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

6,14 %

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

5,49 %

3 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

4,33 %

4 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,71 %

5 ABBVIE INC

ABBV US

3,58 %

6 PFIZER INC

PFE US

3,09 %

7 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

BMY US

3,08 %

8 ABBOTT LABORATORIES

ABT US

2,79 %

9 THERMO FISCHER SCIENTIGIC INC

TMO US

2,74 %

NOVN SW

2,72 %

10 NOVARTIS AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH INCOME
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od
30.06.2017 do 30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po vrsti
naložb (v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME na
dan 30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA HIGH INCOME

17.719.634,30

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HIGH INCOME

-1,94 %

9,55 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

14,82 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
državah (v %) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SANOFI

SAN FP

3,58 %

2 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

3,32 %

3 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

3,30 %

4 NOVARTIS AG

NOVN SW

3,14 %

5 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,12 %

6 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,08 %

7 EXXON MOBIL CORP.

XOM US

2,93 %

8 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

2,86 %

9 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,83 %

ROG SW

2,78 %

10 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH YIELD BOND
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
30.06.2017 do 30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

6.538.702,02
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

-3,85 %

-3,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

2,12 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP
1 TELECOM ITALIA SPA

Kratko ime VP Delež (%)
TITIM 2 1/2

3,81 %

2 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5

3,65 %

3 SOFTBANK GROUP CORP

3,11 %

SOFTBK 4

4 TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE TEVA 1 1/4

2,56 %

5 BANCO BPM SPA

BAMIIM 2 1/2

2,02 %

6 INTESA SANPAOLO SPA

ISPIM 6 5/8

1,81 %

7 BALL CORP

BLL 4 3/8

1,68 %

8 ROSSINI SARL

ROSINI 6 3/4

1,65 %

9 THYSSENKRUPP AG

TKAGR 2 7/8

1,63 %

10 CELLNEX TELECOM SA

CLNXSM 2 3/8 1,60 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INDIA
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA INDIA

2.827.416,44

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

-19,09 %

-19,46 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-16,23 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah
(v %) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

8,47 %

2 KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

5,68 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

5,64 %

4 HINDUSTAN LEVER LIMITED

HUVR IN

5,46 %

5 INFOSYS LIMITED

INFO IN

5,10 %

6 BHARTI AIRTEL LIMITED

BHARTI IN

4,16 %

7 ISHARES S&P INDIA NIFTY 50

INDY US

3,90 %

8 TATA CONSULTANCY SVS LTD

TCS IN

3,83 %

9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

3,74 %

GUJGA IN

3,72 %

10 GUJARAT GAS LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INFRASTRUCTURE
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od
30.06.2017 do 30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE po
vrsti naložb (v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE na dan 30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA INFRASTRUCTURE
Sprememba
vrednosti (%)

1.418.830,35
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INFRASTRUCTURE

-11,27 %

-8,28 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-6,21 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TRANSURBAN GROUP

TCL AU

8,17 %

2 NEXTERA ENERGY INC

NEE US

8,01 %

3 WEC ENERGY GROUP INC

WEC US

4,85 %

4 ENBRIDGE INC

ENB CT

4,37 %

5 XCEL ENERGY INC

XEL US

4,33 %

6 TERNA SPA

TRN IM

4,31 %

7 TC ENERGY CORP

TRP CT

4,27 %

8 SEMPRA ENERGY

SRE US

4,21 %

9 ENEL SPA

ENEL IM

4,17 %

DG FP

3,99 %

10 VINCI S.A.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA MONEY MARKET EUR
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
30.06.2017 do 30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

12.633.609,98
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR -0,09 %

-0,11 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-0,02 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG

depozit

11,88 %

2 NKBM D.D.

depozit

11,71 %

3 NLB D.D.

depozit

11,71 %

4 SPARKASSE D.D.

depozit

11,71 %

5 GORENJSKA BANKA D.D.

depozit

7,91 %

6 ADDIKO BANK ZAGREB

depozit

5,94 %

7 SKB D.D.

depozit

3,95 %

8 SKB D.D.

depozit

3,95 %

9 SIJ - SLOVENSKE INDUSTRIJA JEKLA

SIK06

3,94 %

depozit

3,17 %

10 GORENJSKA BANKA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TECH
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA TECH

15.053.210,92

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TECH

22,85 %

43,02 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

33,43 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po državah (v
%) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

8,87 %

2 MICROSOFT CORP

MSFT US

8,09 %

3 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY IXN US

7,69 %

4 MASTERCARD INC.

MA US

4,74 %

5 VISA INC.

V US

4,70 %

6 ADOBE INC

ADBE US

4,49 %

7 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

3,84 %

8 PAYPAL HOLDINGS INC

PYPL US

3,26 %

9 NVIDIA CORP

NVDA US

3,16 %

INTC US

2,84 %

10 INTEL CORPORATION

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA TURKEY

1.593.684,17

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

-5,91 %

-41,87 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-50,52 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 30.06.2020

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

6,02 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

5,74 %

3 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

5,02 %

4 TURK TELEKOMUNKASYON AS

TTKOM TI

4,43 %

5 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

3,78 %

6 MIGROS TICARET A.S.

MGROS TI

3,78 %

7 ULKER BISKUVI SANAYI AS

ULKER TI

3,58 %

8 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TI

3,41 %

9 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TCELL TI

3,21 %

BIMAS TI

3,15 %

10 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA USA
(junij 2020)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.06.2017 do
30.06.2020

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v
%) na dan 30.06.2020

Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
30.06.2020
Vzajemni sklad

CVS na dan 30.06.2020 (v EUR)

ALTA USA

9.029.983,22

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

9,02 %

24,08 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

27,22 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v
%) na dan 30.06.2020

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

5,34 %

2 MICROSOFT CORP

MSFT US

5,24 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,99 %

4 FACEBOOK INC.

FB US

2,99 %

5 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

2,19 %

6 TESLA INC

TSLA US

2,13 %

7 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

1,82 %

8 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

1,81 %

9 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

1,74 %

NVDA US

1,61 %

10 NVIDIA CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti
(v %) na dan 30.06.2020

*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 TRIGLAV SKLADI d.o.o.
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