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Mesečni komentar za januar 2017
Ameriški profesor Robert Shiller je 4. januarja 2017 objavil
raziskavo Narrative Economics, v kateri analizira vpliv
pripovedi (zgodb) na poslovanje ekonomskih subjektov.
Analitik Financial Timesa Sandbu meni, da je prav uspešno
in prepričljivo zagovarjanje zgodb razlog za zmago
zagovornikov brexita in predvsem za zmago Donalda
Trumpa na ameriških predsedniških volitvah. Novi ameriški
predsednik je pravi mojster podajanja pripovedi (čeprav se
realnost razlikuje od zgodbe), hkrati pa je zaradi
nekonvencionalnosti političnega delovanja pomemben
dejavnik tveganja na kapitalskih trgih. Za začetek mandata
so se trgi odločili, da pri Trumpu z rastjo tečajev nagradijo
pozitivne predloge (bolje rečeno, pričakovanja teh) in
prezrejo (številne) negativne dejavnike (geopolitično
preurejanje sveta, stališče glede imigracije, razkol v ZDA).
Pomemben grešni kozel Trumpove gospodarske in
zunanjetrgovinske politike so postale manj razvite države,
predvsem Kitajska in Mehika.
V januarju so delniški indeksi v gospodarstvih razvitih držav
po manjših padcih v zadnjih dneh ostali bolj ali manj
nespremenjeni v primerjavi z ravnmi na začetku leta,
medtem ko so tisti v gospodarstvih razvijajočih se držav v
povprečju dosegli približno triodstotno rast, merjeno v evrih.
Pri obveznicah je bilo stanje podobno mešano. Evropske
državne in najkakovostnejše podjetniške obveznice so
praviloma izgubile svojo vrednost, predvsem zaradi višjih
zahtevanih donosnosti, cene evropskih visoko donosnih
obveznic pa so se zvišale. Ob tem so najvišje rasti cen v
tem letu v povprečju dosegle plemenite kovine, med
valutami pa je največji padec utrpel ameriški dolar, saj je v
tem letu v primerjavi s preostalimi valutami v povprečju
izgubil nekaj več kot 2,5 odstotka vrednosti. Celotna podoba
kaže tako še naprej na večjo pripravljenost vlagateljev na
prevzemanje tveganja, kar podpirajo zadovoljivi gospodarski
podatki, ki še naprej pozitivno presegajo napovedi analitikov
tako v ZDA kot Evropi. V ZDA so denimo napovedi najbolj
presegli anketni ciklični kazalniki, ki izražajo razpoloženje
ključnih zaposlenih v podjetjih, v Evropi pa so vlagatelje
najbolj razveseljevali podatki, vezani na industrijski sektor.
Inflacijska pričakovanja tako še naprej naraščajo in so vsaj v
ZDA že približno dvoodstotna na letni ravni in kot si to želijo
monetarne oblasti, v Evropi pa se v povprečju nezadržno
približujejo tem vrednostim. Kljub temu je verjetnost za dvig
ključne obrestne mere ameriške centralne banke ob koncu
januarja za februarsko srečanje približno 15-odstotna, za
marčevsko 35- in majsko nekaj manj kot 50-odstotna.

V podobno pozitivnem vzdušju potekajo objave poslovnih
rezultatov podjetij za zadnje četrtletje leta 2016. Manj kot
polovica družb v ameriškem indeksu S & P 500 jih je že
objavila, pri čemer so bili rezultati v povprečju nad
pričakovanji tako objave rasti dobičkov kot rasti obsega
prodaje. Pozitivno izstopajo rezultati finančnih družb, saj
predvsem bankam močnejše povečanje zahtevanih
donosnosti na daljšem delu krivulje donosnosti v primerjavi
s krajšim delom, ki ga spremljamo že nekaj časa,
praviloma izboljšujejo njihovo dobičkonosnost.
V bližnji prihodnosti bodo lahko nekaj vpliva na
razpoloženje vlagateljev imeli razni politični dogodki, med
katerimi v tem trenutku izstopajo volitve na Nizozemskem,
v Franciji, Nemčiji in morebitne volitve v Italiji ter začetek
uradnih pogajanj o izstopu Velike Britanije iz Evropske
unije. Med te dogodke lahko štejemo tudi uresničevanje
politike novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda
Trumpa, od kogar se precej pričakuje tudi glede znižanja
davkov, kar naj bi bilo po mnenju mnogih lažje uresničljivo
kot v predvolilnih soočenjih obljubljena obsežna izvedba
infrastrukturnih projektov. Pozorno so bodo spremljali
dejanski ukrepi ameriške centralne banke, vendar bodo
kljub vsem že naštetim negotovim dejavnikom po
izkušnjah iz leta 2016, ko je bilo precej na videz prelomnih
dogodkov, ki so jih finančni trgi vsaj kratkoročno hitro
preboleli, na koncu najverjetneje najpomembnejšo vlogo
zopet imeli makroekonomski podatki in s tem povezana
pričakovanja.

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ABS
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v %)
na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ABS

28.969.683,43

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ABS

V zadnjih
12-ih mes.
-0,26 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
13,34 % 23,49 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v
%) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

4,36 %

2 ISHARES RUSSEL 2000

IWM US

3,47 %

3 BMW GR

BMW GR

3,26 %

4 COMCAST CORPORATION CLASS A CMCSA US

3,26 %

5 MERCATOR D.D.

MEL10

3,23 %

6 WALT DISNEY CO LTD

DIS US

3,14 %

7 GENERAL DYNAMICS CORPORATION GD US

3,13 %

8 INTEL CORPORATION

INTC US

3,10 %

9 UNITED TECHNOLOGIES CORP

UTX US

2,95 %

10 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

2,90 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti (v
%) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ASIA
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v
%) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ASIA

15.355.352,05

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ASIA

V zadnjih
12-ih mes.
15,30 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
34,71 % 31,87 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v
%) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,72 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

4,76 %

3 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

4,51 %

4 SOFTBANK GROUP CORP

9984 JP

3,24 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

3,08 %

6 JD.COM INC-ADR

JD US

2,40 %

7 TATA MOTORS LTD

TTMT IN

2,34 %

8 CHINA MOBILE LTD

941 HK

2,29 %

9 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

1288 HK

2,28 %

6501 JP

2,24 %

10 HITACHI LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti
(v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA BALKAN
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BALKAN

11.223.870,14

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BALKAN

V zadnjih
12-ih mes.
10,11 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
13,88 % 11,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po državah
(v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

8,09 %

2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,56 %

3 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS

6,45 %

4 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

5,85 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,96 %

6 AGROKOR D.D.

AGROK 0

4,34 %

7 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

4,24 %

8 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,94 %

9 LUKA KOPER

LKPG SV

3,80 %

ADRSPA CZ

3,38 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA BOND
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v
%) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA BOND

11.621.105,04

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA BOND

V zadnjih
12-ih mes.
1,23 %

V zadnjih
36-ih mes.
8,25 %

V zadnjih
60-ih mes.
11,32 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah (v
%) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

4,52 %

2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

4,47 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PET 03

4,05 %

4 REPUBLIKA SLOVENIJA

SLOREP 2 1/4 3,98 %

5 BELGIUM KINGDOM

BGB 0.8

3,86 %

6 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D. GRV05

3,71 %

7 MOL HUNGARIAN OIL & GAS

MOLHB 2 5/8

3,63 %

8 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 2 1/2

3,60 %

9 HUNGARY

REPHUN 3 7/8 3,36 %

10 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DBR 6 1/4

3,31 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti
(v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA ENERGY
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA ENERGY

9.208.802,61

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA ENERGY

V zadnjih
12-ih mes.
30,05 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
14,70 %
6,12 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 31.01.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PIONEER NATURAL RESOURCES

PXD US

5,86 %

2 EOG RESOURCES INC

EOG US

5,76 %

3 CIMAREX ENERGY CO

XEC US

5,17 %

4 HALLIBURTON CO

HAL US

5,01 %

5 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

4,58 %

6 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,27 %

7 EXXON MOBIL CORP.

XOM US

3,88 %

8 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CLR US

3,87 %

9 CHEVRON CORP

CVX US

3,46 %

FANG US

2,56 %

10 DIAMONDBACK ENERGY INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA EUROPE
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA EUROPE

7.210.160,04

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
7,09 %

V zadnjih
36-ih mes.
6,29 %

V zadnjih
60-ih mes.
23,99 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 31.01.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BASF GR

BAS GR

4,75 %

2 ALLIANZ

ALV GR

4,36 %

3 AXA SA

CS FP

4,09 %

4 VINCI S.A.

DG FP

3,59 %

5 SIEMENS AG

SIE GR

3,57 %

6 SAP AG

SAP GR

3,51 %

7 BNP PARIBAS

BNP FP

3,40 %

8 DAIMLER

DAI GR

3,38 %

9 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

AD NA

3,36 %

AIR FP

3,04 %

10 AIRBUS SE

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GLOBAL
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL

38.409.536,11

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GLOBAL

V zadnjih
12-ih mes.
13,70 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
30,93 % 43,44 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po državah
(v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

2,05 %

2 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

1,64 %

3 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

1,42 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

1,41 %

5 CITIGROUP INC

C US

1,35 %

6 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

EWJ US

1,22 %

7 DELNIŠKI PODSKLAD PSP ŽIVA

PSP ŽIVA

1,13 %

8 AMAZON.COM INC

AMZN US

0,99 %

9 WELLS FARGO & COMPANY

WFC US

0,95 %

XOM US

0,93 %

10 EXXON MOBIL CORP.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GLOBAL EMERGING
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
31.01.2014 do 31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po
vrsti naložb (v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GLOBAL EMERGING

6.501.535,18

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA GLOBAL EMERGING 22,90 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
32,27 % -1,96 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 31.01.2017

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

3,98 %

2 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

3,60 %

3 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

2,77 %

4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,74 %

5 CHINA MOBILE HK

CHL US

2,65 %

6 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,24 %

7 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

ROSN LI

2,11 %

8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - ADR

PBR US

1,92 %

9 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

1,84 %

SMSN LI

1,80 %

10 SAMSUNG ELECTRONICS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GOLD
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti naložb (v
%) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOLD

3.675.240,66

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOLD

V zadnjih
12-ih mes.
53,89 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
13,50 % -47,36 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po državah (v
%) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 BARRICK GOLD CORP

ABX US

8,08 %

2 NEWMONT MINING CORP

NEM US

5,44 %

3 AGNICO-EAGLE MINES

AEM CN

4,71 %

4 VANECK VECTORS GOLD MINERS

GDX US

4,46 %

5 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

BVN US

4,16 %

6 KINROSS GOLD CORP

K CN

4,06 %

7 GOLDCORP INC

G CN

3,93 %

8 ACACIA MINING PLC

ACA LN

3,80 %

9 IAMGOLD CORP

IMG CN

3,76 %

DGC CN

3,67 %

10 DETOUR GOLD CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po dejavnosti
(v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA GOODS
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA GOODS

3.245.253,53

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA GOODS

V zadnjih
12-ih mes.
1,44 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
44,36 % 59,81 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah
(v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

7,77 %

2 ALTRIA GROUP INC

MO US

5,76 %

3 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

5,53 %

4 PEPSICO INC

PEP US

3,74 %

5 L'OREAL SA

OR FP

3,62 %

6 ADIDAS AG

ADS GR

3,60 %

7 TIME WARNER INC

TWX US

3,55 %

8 NESTLE SA

NESN VX

3,54 %

9 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,49 %

AD NA

3,44 %

10 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA HIGH YIELD BOND
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
31.01.2014 do 31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po
vrsti naložb (v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
na dan 31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)
ALTA HIGH YIELD BOND

9.353.305,52
V zadnjih
12-ih mes.
4,43 %

V zadnjih
36-ih mes.
8,84 %

V zadnjih
60-ih mes.
23,40 %

Potencialno nižji donos

1

2

3

4

5

1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP

Kratko ime VP Delež (%)
IHYG LN

4,08 %

2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,78 %

3 ISHARES CORE EUR CORP BOND

2,70 %

IEAC LN

4 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

2,63 %

5 REPSOL INTL FINANCE

REPSM 3 5/8

2,45 %

6 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)

GAZPRU 4 5/8 2,28 %

7 BANCO POPOLARE

BAMIIM 3 1/2

2,26 %

Višje tveganje

8 GALPPL 3 01/14/21

GALPPL 3

2,24 %

Potencialno višji donos

9 CROATI 3 03/11/25

CROATI 3

2,18 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Št. Ime VP

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po državah (v %) na dan 31.01.2017

10 GLENCORE FINANCE EUROPE

GLENLN 1 7/8 2,17 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA INDIA
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v
%) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA INDIA

3.887.495,96

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA INDIA

V zadnjih
12-ih mes.
17,08 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
57,29 % 30,00 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah (v
%) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ITC LTD

ITC IN

6,25 %

2 TATA MOTORS LTD

TTMT IN

6,01 %

3 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

5,82 %

4 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

5,54 %

5 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

5,43 %

6 SUN PHARMACEUTICALS

SUNP IN

4,01 %

7 OIL & NATURAL GAS CORP LTD

ONGC IN

3,94 %

8 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

3,75 %

9 SUN TV NETWORK LTD

SUNTV IN

3,37 %

AMRJ IN

3,17 %

10 AMARA RAJA BATERIES LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti
(v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA KOMET
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrsti naložb (v
%) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA KOMET

560.310,55

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA KOMET

V zadnjih
12-ih mes.
3,50 %

V zadnjih
36-ih mes.
-6,28 %

V zadnjih
60-ih mes.
-3,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po državah
(v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

8,49 %

2 MEXICHEM SAB DE CV

MEXCHEM*

5,28 %

3 GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB MM

4,84 %

4 NAVER CORP

035420 KS

4,79 %

5 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR

TV US

3,72 %

6 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX US

3,69 %

7 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CX US

3,69 %

8 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B

GMEXICOB MM3,51 %

9 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TI
10 TUPRAS TURKIYE PETROL

3,50 %

TUPRS TI

3,42 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 KOMET 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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA MONEY MARKET EUR
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od
31.01.2014 do 31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
po vrsti naložb (v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR na dan 31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA MONEY MARKET EUR

7.844.531,80

Sprememba
V zadnjih
vrednosti (%)
12-ih mes.
ALTA MONEY MARKET EUR 0,03 %

V zadnjih
36-ih mes.
0,98 %

V zadnjih
60-ih mes.
3,75 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po državah (v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SPARKASSE D.D.

depozit

18,74 %

2 BKS BANK AG

depozit

18,72 %

3 SKB D.D.

depozit

18,72 %

4 NLB D.D.

depozit

12,73 %

5 GORENJE D.D.

GRV05

7,62 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03

7,06 %

7 MERCATOR D.D.

MEL11

5,37 %

8 MERCATOR D.D.

MEL10

2,31 %

9
10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA NEW EUROPE
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od
31.01.2014 do 31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE na
dan 31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA NEW EUROPE

6.646.412,72

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA NEW EUROPE

V zadnjih
12-ih mes.
37,71 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
10,77 % -5,28 %

Potencialno nižji donos

1

2

3

4

5

Kratko ime VP Delež (%)

1 SBERBANK-SPONSORED ADR

SBER LI

8,16 %

2 LUKOIL PJSC-SPON ADR

LKOD LI

7,30 %

3 ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR

ROSN LI

6,86 %

4 X5 RETAIL GROUP NV

FIVE LI

4,98 %

5 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK LI

4,44 %

6 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS

MMK LI

3,85 %

7 MOBILE TELESYSTEMS

MBT US

3,66 %

Višje tveganje

8 OTP BANK NYRT

OTP HB

3,46 %

Potencialno višji donos

9 GAZPRM SP ADR

OGZD LI

3,44 %

ATAD LI

3,25 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Št. Ime VP

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
državah (v %) na dan 31.01.2017

10 TATNEFT

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 NEW 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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA PHARMA-TECH
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od
31.01.2014 do 31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po vrsti
naložb (v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH
na dan 31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA PHARMA-TECH
Sprememba
vrednosti (%)
ALTA PHARMA-TECH

9.467.942,97
V zadnjih
12-ih mes.
3,20 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
24,83 % 56,54 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po
državah (v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

5,06 %

2 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,68 %

3 ARISTA NETWORKS INC

ANET US

3,44 %

4 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

3,40 %

5 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,33 %

6 GILEAD SCIENCES INC

GILD US

3,17 %

7 REGENERON PHARMACEUTICALS

REGN US

2,80 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

2,57 %

9 ORACLE CORPORATION

ORCL US

2,40 %

TMUS US

2,28 %

10 T-MOBILE US INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA PRIMUS
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA PRIMUS

14.559.012,86

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA PRIMUS

V zadnjih
12-ih mes.
10,04 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
16,97 % 25,59 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po državah
(v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

8,02 %

2 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

7,05 %

3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

6,86 %

4 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

6,75 %

5 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,56 %

6 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,74 %

7 LUKA KOPER

LKPG SV

4,11 %

8 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

3,63 %

9 BAYER AG

BAYN GR

3,42 %

10 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,99 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA SENIOR
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA SENIOR

21.942.466,70

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA SENIOR

V zadnjih
12-ih mes.
11,98 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
21,18 % 44,73 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po državah
(v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TELEKOM D.D.

TLSG SV

7,51 %

2 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

7,36 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

5,87 %

4 EEM US ISHARES MSCI EMERGING

EEM US

4,91 %

5 DEUTSCHE TELEKOM

DTE GR

4,05 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

3,89 %

7 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3

2,86 %

8 REPUBLIKA SLOVENIJA 38

RS 38

2,63 %

9 AIRBUS SE

AIR FP

2,58 %

BAYN GR

2,34 %

10 BAYER AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA TURKEY
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb
(v %) na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA TURKEY

1.464.055,05

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA TURKEY

V zadnjih
12-ih mes.
-6,97 %

V zadnjih
36-ih mes.
-5,91 %

V zadnjih
60-ih mes.
-17,31 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po državah
(v %) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 GARANTI BANKASI

GARAN TI

6,56 %

2 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

5,98 %

3 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

5,43 %

4 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

5,15 %

5 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

5,08 %

6 TURKIYE IS BANKASI

ISCTR TI

4,73 %

7 SODA SANAYII

SODA TI

4,51 %

8 TURKIYE HALK BANKASI

HALKB TI

4,21 %

9 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

4,18 %

ENKAI TI

3,75 %

10 ENKA INSAAT VE SANAYI AS

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 31.01.2017

*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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
ALTA USA
(januar 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.01.2014 do
31.01.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v %)
na dan 31.01.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
31.01.2017
ČVS na dan 31.01.2017 (v EUR)

Vzajemni sklad
ALTA USA

4.605.409,00

Sprememba
vrednosti (%)
ALTA USA

V zadnjih
12-ih mes.
13,28 %

V zadnjih V zadnjih
36-ih mes. 60-ih mes.
38,29 % 61,75 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

Potencialno višji donos

3

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v
%) na dan 31.01.2017

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,52 %

2 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,85 %

3 VANGUARD REIT ETF

VNQ US

2,55 %

4 AMAZON.COM INC

AMZN US

2,10 %

5 LINCOLN NATIONAL CORPORATION LNC US

1,79 %

6 GILEAD SCIENCES INC

GILD US

1,74 %

7 NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI US

1,74 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,66 %

9 ALASKA AIR GROUP INC

ALK US

1,61 %

SCHW US

1,50 %

10 SCHWAB (CHARLES) CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti (v
%) na dan 31.01.2017

*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 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 sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje

Nazaj na kazalo

