ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.,
Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana.
T: 080 10 60 +386 1 3 200 400, F: +386 (0)1 3 200 401,
skladi@alta.si, www.alta.si

ALTA TURKEY
Delniški podsklad

Podatki na dan 21.10.2019

Letos

2018

2017

2016

2015

Podsklad

2,14%

-38,51%

12,43%

-7,54%

-28,73%

Struktura sklada

Posodobljeno dne 30.9.2019

Struktura naložb sklada po vrsti naložb
Delnice

97,14%

Depoziti

0,05%

Tveganje in donos
naložbe
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

Potencialno višji donos

4

5

6

7

ALTA TURKEY je regijski podsklad. Najmanj 85
% svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne
papirje in druge odprte investicijske sklade s

Struktura naložb sklada po državi
Turčija
Slovenija

97,14%
0,05%

podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki
opravljajo večino ali pretežen del svoje
dejavnosti v Turčiji. Za omejevanje tveganj pri
posameznih naložbah do 10 % sredstev vlaga v
dolžniške vrednostne papirje, depozite in
instrumente denarnega trga. Cilj podsklada je
doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev,

Struktura naložb sklada po dejavnosti

predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in ob
visoki razpršenosti naložb.

Finančne storitve

33,64%

Industrija

20,65%

Osnovne potrošne dobrine

10,32%

Surovine in predelovalna industrija

10,15%

Energetika

8,48%

Telekomunikacije

6,52%

Trajne potrošne dobrine

5,66%

Javna oskrba

1,25%

Nepremičninsko področje

0,51%

Zakaj ALTA TURKEY
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.

Prednosti
Ena najbolj likvidnih borz hitro rastočih držav

Struktura naložb sklada po valuti
TRY

97,14%

EUR

0,05%

Največje naložbe sklada
AKBANK T.A.S.

9,35%

GARANTI BANKASI

8,92%

TUPRAS TURKIYE PETROL

8,48%

TURKIYE IS BANKASI

4,72%

KOC HOLDING AS

4,61%

Ugodna makroekonomska slika Turčije
Visoka potencialna donosnost ob nihanju
vrednosti

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

4,13%

CELEBI HAVA SERVISI A.S.

3,86%

YAPI VE KREDI BANKASI

3,73%

BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

3,54%

TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

3,44%

ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja delniški podsklad ALTA TURKEY. Prospekt
Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki sklada (KIID), kjer je točen opis
investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak dan, v času uradnih ur oziroma vsak trenutek preko
spletnih strani www.alta.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so
navedena na spletni strani www.alta.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila podsklada ter režim vstopnih in
izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega
poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost podskladov zlasti
v krajšem obdobju vlaganja (do pet let) je velika. Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne 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. Zgornja pravila veljajo za vse podsklade Krovnega sklada
ALTA razen:
a) pri Delniškem podskladu ALTA HEALTH za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so
izstopni stroški največ 3 odstotke in
b) 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.

