Z ALTA skladi, ker želim več!
S pravim naložbenim načrtom do
vašega cilja.
www.alta.si

MESEČNO
POROČILO
DRUŽBE
ALTA SKLADI
DECEMBER
2017

Decembra se je na ﬁnančnih trgih

indeksov kot v ZDA, pozitivno je

nadaljeval pozitivni trend. V prvih

izstopal trg v Veliki Britaniji. Tudi trgi v

dneh meseca smo zaznali nekoliko

razvoju so imeli pozitivne donose, med

povečano volatilnost in nekaj dni

zmagovalci pa so bili Turčija, Latinska

popravka, nato pa so tečaji delnic

Amerika, Indija in Rusija. Med

nadaljevali pot navzgor. V ZDA se je

panogami so največje donose dosegle

indeks S & P 500 močno približal meji

delnice podjetij iz panog surovin,

2700, NASDAQ pa 7000 točkam.

energije, trajnih dobrin, najslabše pa so
jo odnesle delnice podjetij iz panoge

V Evropi smo zaznali manjšo rast

ALTA SKLADI

MESEČNO POROČILO 2017

javnih storitev.

www.alta.si

Krovni sklad ALTA SKLADI
ALTA ABS

ALTA HIGH YIELD BOND

ALTA ASIA

ALTA INDIA

ALTA BALKAN

ALTA MONEY MARKET EUR

ALTA BOND

ALTA PHARMA-TECH

ALTA ENERGY

ALTA PRIMUS

ALTA EUROPE

ALTA SENIOR

ALTA GLOBAL

ALTA TURKEY

ALTA GLOBAL EMERGING

ALTA USA

ALTA GOLD

ALTA.SI

ALTA GOODS

www.alta.si

Mesečni komentar za december 2017
Decembra se je na ﬁnančnih trgih nadaljeval pozitivni

ponovljenih katalonskih volitvah, vendar vlagatelje to

trend. V prvih dneh meseca smo zaznali nekoliko

trenutno ne gane.

povečano volatilnost in nekaj dni popravka, nato pa so
tečaji delnic nadaljevali pot navzgor. V ZDA se je indeks

Vlagateljem ne preostane nič drugega, kot da so še

S & P 500 močno približal meji 2700, NASDAQ pa 7000

naprej na delniškem vlaku. Delnice so res malo dražje

točkam.

kot zgodovinska povprečja (v ZDA je na primer trenutno
P/E okoli 22, za prihodnji P/E pa se pričakuje, da bo

V Evropi smo zaznali manjšo rast indeksov kot v ZDA,

okoli 18), vendar vrednotenja še niso tako pretresljivo

pozitivno je izstopal trg v Veliki Britaniji. Tudi trgi v

visoka. Če bodo rezultati podjetij ob naslednji objavi

razvoju so imeli pozitivne donose, med zmagovalci pa

podatkov večinoma presegali pričakovanja analitikov, si

so bili Turčija, Latinska Amerika, Indija in Rusija. Med

lahko v prihodnje obetamo še naprej pozitiven trend.

panogami so največje donose dosegle delnice podjetij iz
panog surovin, energije, trajnih dobrin, najslabše pa so jo
odnesle delnice podjetij iz panoge javnih storitev.
Še naprej so makroekonomski podatki v ZDA in Evropi
dobri. V ZDA močan trg dela kaže na možnost večje
osebne porabe tudi v naslednjih četrtletjih in pozitivnega
vpliva na gospodarsko rast. Podatki o brezposelnosti
(zadnje objavljeno štiritedensko povprečje) so celo na
najnižjih ravneh, kot so bili v sedemdesetih letih 20.
stoletja.
Tudi podatki iz proizvodnega sektorja ZDA kažejo
pozitivno razpoloženje, saj se je gospodarska aktivnost
povečala tudi decembra. To potrjujejo tudi novice iz
različnih panog, tako so iz strojne industrije poročali o
močnem izvozu v Evropo, iz kemične industrije so
poročali o povečanju vlaganj v proizvodnjo in nakupu
surovin, proizvajalci transportne opreme so poročali o
večji prodaji tako doma kot v tujini. Tudi proizvajalci
računalniške in elektronske opreme so poročali o
povečanju naročil za prvo četrtletje v letu 2018, pri
čemer izstopajo podjetja iz panoge polprevodnikov.
Za leto 2018 se v ZDA pričakuje približno 2,5-odstotna
rast BDP, brezposelnost pa naj bi se zmanjšala 3,9 % (z
zdajšnjih 4,1 %). Pričakuje se tudi približno 1,9-odstotna
rast inﬂacije (leta 2017: 1,7 %), poleg tega se pričakuje
približno 2,8-odstotna rast industrijske proizvodnje.
Decembra smo spremljali nekatere novice, ki bi lahko v
slabšem razpoloženju povzročile morebitne popravke,
kot so bile občasne provokacije Severne Koreje in zmaga
treh strank, naklonjenih neodvisnosti Katalonije na
Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS

(december 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 29.12.2014 do
29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA ABS

15.761.228,43

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

-3,32 %

-2,89 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

22,45 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 29.12.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

4,47 %

2 IMPOL 2000, D.D.

IM01

4,27 %

3 MICHELIN (CGDE)

ML FP

3,47 %

4 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

3,47 %

5 SAP AG

SAP GR

3,41 %

6 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,39 %

7 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

LYB US

3,26 %

8 CAPGEMINI SA

CAP FP

3,22 %

9 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

3,15 %

BLT LN

3,08 %

10 BHP BILLITON PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA

(december 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 29.12.2014 do
29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA ASIA

19.705.384,61

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

16,58 %

29,02 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

45,98 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 29.12.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,70 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,95 %

3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

4,59 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,03 %

5 AIA GROUP LTD

1299 HK

3,06 %

6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,72 %

7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,51 %

8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,46 %

9 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

2,34 %

000660 KS

2,27 %

10 SK HYNIX INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA BALKAN

10.129.048,12

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

2,31 %

2,44 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

11,05 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,17 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,57 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,57 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,63 %

5 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

KMB MS

5,14 %

6 LUKA KOPER

LKPG SV

4,84 %

7 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,22 %

8 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,84 %

9 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,29 %

AERO SG

3,06 %

10 AERODROM NIKOLA TESLA AD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND

(december 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

SPGB 2.15

4,74 %

2 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

4,60 %

3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

4,58 %

4 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 4 1/2

4,03 %

5 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2 1/2

3,87 %

6 BNP PARIBAS

BNP 1 1/2

3,85 %

7 ROMANIA

ROMANI 2 3/4 3,82 %

Višje tveganje

8 MOL HUNGARIAN OIL & GAS

MOLHB 2 5/8

3,73 %

Potencialno višji donos

9 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

3,70 %

CROATI 3

3,48 %

8.863.105,94
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA BOND

0,26 %

5,80 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

Kratko ime VP Delež (%)

1 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

ALTA BOND
Sprememba
vrednosti (%)

Št. Ime VP

5

4,91 %

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 29.12.2017

7

10 CROATI 3 03/11/25

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ENERGY
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA ENERGY

4.081.536,45

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

-10,48 %

-2,05 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

7,80 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

7,58 %

2 CHEVRON CORP

CVX US

6,45 %

3 EOG RESOURCES INC

EOG US

6,36 %

4 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

SHW US

4,82 %

5 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

4,44 %

6 DIAMONDBACK ENERGY INC

FANG US

3,83 %

7 ANTOFAGASTA PLC

ANTO LN

3,30 %

8 CLARIANT AG-REG

CLN SW

3,27 %

9 LANXESS

LXS GR

3,19 %

ECL US

3,02 %

10 ECOLAB INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA EUROPE
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA EUROPE

10.697.046,27

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

7,57 %

15,91 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

33,42 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 NESTLE SA

NESN SW

3,02 %

2 SIEMENS AG

SIE GR

2,43 %

3 ALLIANZ

ALV GR

2,40 %

4 VINCI S.A.

DG FP

1,99 %

5 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

1,86 %

6 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS

PHIA NA

1,80 %

7 BNP PARIBAS

BNP FP

1,76 %

8 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

1,76 %

9 DAIMLER

DAI GR

1,75 %

SAP GR

1,73 %

10 SAP AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA GLOBAL

48.745.927,66

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

4,88 %

18,74 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

58,77 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,91 %

2 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,42 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,39 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,99 %

5 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,97 %

6 CHEVRON CORP

CVX US

2,07 %

7 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

2,05 %

8 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

1,99 %

9 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

1,94 %

NESN SW

1,91 %

10 NESTLE SA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GLOBAL EMERGING
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
29.12.2014 do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

21.322.045,94
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

13,18 %

25,17 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

20,41 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 29.12.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,30 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,97 %

3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,90 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,49 %

5 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

3,17 %

6 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

2,87 %

7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

1,82 %

8 CHINA MOBILE HK

CHL US

1,48 %

9 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

MOL HB

1,43 %

JD US

1,39 %

10 JD.COM INC-ADR

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOLD

(december 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 29.12.2014 do
29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA GOLD

2.862.524,87

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOLD

-13,71 %

5,02 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-48,31 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
državah (v %) na dan 29.12.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 FRANCO-NEVADA CORP.

FNV CN

8,64 %

2 NEWMONT MINING CORP

NEM US

6,49 %

3 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

6,05 %

4 KINROSS GOLD CORP

K CN

5,22 %

5 ROYAL GOLD INC

RGLD US

4,88 %

6 B2GOLD CORPORATION

BTO CN

4,58 %

7 IAMGOLD CORP

IMG CN

4,47 %

8 FREEPORT-MCMORAN COPPER-B

FCX US

4,46 %

9 BARRICK GOLD CORP

ABX US

4,33 %

CEY LN

4,04 %

10 CENTAMIN PLC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA GOODS
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA GOODS

4.375.839,10

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

6,22 %

23,95 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

70,89 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

7,78 %

2 NESTLE SA

NESN SW

4,00 %

3 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

3,70 %

4 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,63 %

5 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,25 %

6 HOME DEPOT INC

HD US

3,13 %

7 ADIDAS AG

ADS GR

3,05 %

8 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP

2,99 %

9 L'OREAL SA

OR FP

2,95 %

PEP US

2,87 %

10 PEPSICO INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA HIGH YIELD BOND
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
29.12.2014 do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

11.467.045,36
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

1,34 %

7,03 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

13,24 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

6,13 %

2 CROATI 3 03/11/25

CROATI 3

3,07 %

3 ROMANIA

ROMANI 2 3/4 3,04 %

4 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)

GAZPRU 4.364 2,55 %

5 INSTRUM JUSTITIA AB

IJSS 3 1/8

2,39 %

6 NETFLIX INC

NFLX 3 5/8

2,37 %

7 ARCELIK AS

ACKAF 3 7/8

2,31 %

8 GRIFOLS SA

GRFSM 3.2

2,22 %

9 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

TTMTIN 2.2

2,06 %

FCAIM 3 3/4

2,05 %

10 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA INDIA

(december 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA INDIA

4.975.893,87

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

19,26 %

20,41 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

56,39 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 29.12.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

7,19 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

6,58 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

5,72 %

4 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

4,77 %

5 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,74 %

6 ITC LTD

ITC IN

4,69 %

7 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

4,55 %

8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,51 %

9 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

3,64 %

SUNTV IN

3,60 %

10 SUN TV NETWORK LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA MONEY MARKET EUR
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 29.12.2014 do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

6.436.349,58
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR

0,03 %

0,11 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

2,63 %

Št. Ime VP

BKS BANK AG

18,50 %

2 NKBM D.D.

NKBM d.d.

17,89 %

3 ADDIKO BANK D.D. ŠT. 19936653

Addiko Bank

15,69 %

4 SPARKASSE 0236/0019919-00

SPARKASSE

15,68 %

5 SKB ŠT. 03215-4001835583 OD

SKB št.

15,67 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK04

6,99 %

7 NLB D.D. - SUKCESIVNI DEP.

NLB d.d. -

4,71 %

Višje tveganje

8

Potencialno višji donos

9

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 29.12.2017

7

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG ŠT. 12000859 DNE

10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA PHARMA-TECH
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
29.12.2014 do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
po vrsti naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH na dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA PHARMA-TECH

10.109.658,21

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PHARMA-TECH

3,76 %

2,78 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

60,43 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,63 %

2 VODAFONE GROUP PLC

VOD LN

3,28 %

3 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,12 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,08 %

5 AT&T INC

T US

2,93 %

6 CELGENE CORP

CELG US

2,87 %

7 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

2,53 %

8 LAM RESEARCH CORPORATION

LRCX US

2,49 %

9 VISA INC.

V US

2,16 %

FB US

2,07 %

10 FACEBOOK INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMATECH po dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA PRIMUS
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA PRIMUS

16.224.742,92

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA PRIMUS

9,39 %

10,64 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

23,59 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

6,85 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,69 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,01 %

4 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,47 %

5 LUKA KOPER

LKPG SV

4,25 %

6 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,10 %

7 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,04 %

8 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

2,78 %

9 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,72 %

GRVG SV

2,32 %

10 GORENJE VELENJE D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA SENIOR
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

CICG SV

7,54 %

2 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,04 %

3 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

4,87 %

4 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

4,00 %

5 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,59 %

6 CELGENE CORP

CELG US

3,31 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

3,27 %

Višje tveganje

8 ABBVIE INC

ABBV US

3,06 %

Potencialno višji donos

9 PFIZER INC

PFE US

2,98 %

MRK US

2,94 %

26.214.698,66
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA SENIOR

10,64 %

9,66 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

ALTA SENIOR
Sprememba
vrednosti (%)

Št. Ime VP

5

6

47,31 %

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
državah (v %) na dan 29.12.2017

10 MERCK & CO.INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(december 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 29.12.2014
do 29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA TURKEY

2.343.861,90

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

12,35 %

-24,93 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-30,32 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

8,53 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,32 %

3 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

8,15 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

6,60 %

5 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

4,39 %

6 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TCELL TI

3,77 %

7 HACI OMER SABANCI HOLDING AS

SAHOL TI

3,75 %

8 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

3,37 %

9 KOC HOLDING AS

KCHOL TI

3,36 %

YKBNK TI

3,21 %

10 YAPI VE KREDI BANKASI

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

Metodologija izračunov

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA USA

(december 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 29.12.2014 do
29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA USA

5.842.910,41

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

3,37 %

15,27 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

76,66 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 29.12.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,51 %

2 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,00 %

3 AMAZON.COM INC

AMZN US

2,63 %

4 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,43 %

5 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,07 %

6 FACEBOOK INC.

FB US

2,00 %

7 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,98 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,78 %

9 LINCOLN NATIONAL CORPORATION

LNC US

1,55 %

C US

1,46 %

10 CITIGROUP INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI

(december 2017)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 29.12.2014 do
29.12.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 29.12.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
29.12.2017
Vzajemni sklad

ČVS na dan 29.12.2017 (v EUR)

ALTA.SI

40.790.770,34

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

2,50 %

2,03 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

31,62 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 29.12.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

8,49 %

2 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

8,02 %

3 UNIOR ZREČE

UKIG SV

7,65 %

4 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

5,74 %

5 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,93 %

6 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,79 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,16 %

8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

3,98 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,11 %

SNG RO

2,91 %

10 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 29.12.2017

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

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

Nazaj na kazalo

