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ALTA TURKEY
Delniški podsklad

Podatki na dan 7.7.2020
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Tveganje in donos
naložbe
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

Struktura sklada

Posodobljeno dne 30.6.2020
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Naložbena politika
Delniški podsklad ALTA TURKEY bo imel
najmanj 80 % sredstev v delnicah izdajateljev z
domicilom v Turčiji ali v delnicah teh
izdajateljev in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo

Struktura naložb sklada po državi
Turčija
Slovenija

v tovrstne vrednostne papirje. Delež naložb v

95,93%
0,06%

delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških
ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti
sredstev sklada. Naložbe v druge odprte
investicijske sklade (ciljne sklade) lahko
predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti

Struktura naložb sklada po dejavnosti

sredstev sklada

Finančne storitve

Zakaj ALTA TURKEY

24,91%

Industrija

20,2%

Surovine in predelovalna industrija

13,7%

Osnovne potrošne dobrine

13,48%

Trajne potrošne dobrine

9,17%

Telekomunikacije

7,64%

Nepremičninsko področje

ALTA TURKEY vam omogoča preprost dostop do
zelo transparentnega, likvidnega in geografskopolitično pomembnega turškega trga.
Pomemben dejavnik turškega uspeha je domače
povpraševanje, ki ga omogoča kar 80 milijonov
prebivalcev in zelo številčno mlado prebivalstvo.

3,1%

Javna oskrba

2,09%

Prednosti

Energetika

1,71%

Ena najbolj likvidnih borz hitro rastočih držav
Ugodna makroekonomska slika Turčije
Visoka potencialna donosnost ob nihanju

Struktura naložb sklada po valuti
TRY

95,93%

EUR

0,06%

Največje naložbe sklada
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

6,02%

GARANTI BANKASI

5,74%

AKBANK T.A.S.

5,02%

TURK TELEKOMUNKASYON AS

4,43%

vrednosti

KOC HOLDING AS

3,78%

MIGROS TICARET A.S.

3,78%

ULKER BISKUVI SANAYI AS

3,58%

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

3,41%

TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

3,21%

BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

3,15%

TRIGLAV SKLADI D.O.O., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, vpisani pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka:
5853915, osnovni kapital: 834.585,01 EUR. Družba TRIGLAV SKLADI D.O.O. upravlja Krovni sklad ALTA, njegov prospekt z
vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti
v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur.
Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si.
OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost podskladov je velika, zlasti
v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopne stroške in izstopne stroške.
Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4 odstotke. Najvišji izstopni stroški pri vseh
podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz.
dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Izjema je pri Fleksibilnem mešanem podskladu ALTA HEALTH
za vlagatelje, ki so pridobili enote premožen ja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški najvec 3 odstotke in pri
Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 20.4.
2018, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke. Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni
enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga
se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

