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Menimo, da so gospodarstva
trenutno v zreli fazi
gospodarskega cikla. To je
obdobje, ki ga praviloma
zaznamuje bolj položna krivulja
donosnosti, kar je posledica
odločitev centralnih bank glede
hitrejšega višanja obrestnih mer
krajših ročnosti. V tem obdobju
analitiki in vlagatelji pogosto
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spremljajo, kaj se dogaja na
razkoraku med donosom dve- in
desetletne državne obveznice.
Običajno inverzija (višje
kratkoročne kot dolgoročne
obrestne mere) zelo dobro
napoveduje prihodnjo recesijo.
Trenutno smo na ravni, ko je
potrebno skrbno spremljanje, ni
pa čas za paniko.
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Mesečni komentar za april 2018
Menimo, da so gospodarstva trenutno v zreli fazi

podpirajo optimizem. V trenutku pisanja je rezultate

gospodarskega cikla. To je obdobje, ki ga praviloma

objavilo 90 % podjetij iz indeksa S&P 500. Objave so

zaznamuje bolj položna krivulja donosnosti, kar je

presegle pričakovanja analitikov – pri prihodkih za 0,7 %,

posledica odločitev centralnih bank glede hitrejšega

pri dobičkih pa celo za 6,1 %. Glede na to, da se zgodba

višanja obrestnih mer krajših ročnosti. V tem obdobju

pozitivnih presenečenj zdaj že nekaj časa ponavlja iz

analitiki in vlagatelji pogosto spremljajo, kaj se dogaja na

četrtletja v četrtletje (z zmanjšanjem pričakovanj pred

razkoraku med donosom dve- in desetletne državne

objavami, kar koristi vsem – delničarjem, upravam in

obveznice. Običajno inverzija (višje kratkoročne kot

analitikom), to morda ni najpomembnejše. Po našem

dolgoročne obrestne mere) zelo dobro napoveduje

mnenju je zelo pozitivno, da so podjetja, ki so že objavila

prihodnjo recesijo. Trenutno smo na ravni, ko je

rezultate, dosegla skoraj 25-odstotno rast dobičkov ob

potrebno skrbno spremljanje, ni pa čas za paniko. To, da

10-odstotni rasti prihodkov. Taka rast poslovanja ponuja

je struktura krivulje donosnosti pomemben pokazatelj za

izjemno močno oprijemališče za vlagatelje, saj so se

vlagatelje, je potrdila tudi študija ekonomistov pri San

temeljni

Francisco Fed, ki so ugotovili, da je inverziji šest do

dolgoročnemu povprečju, kar delniške trge postavlja v

štiriindvajset mesecev pozneje sledila recesija. Trenutni

povsem drugačno izhodišče kot je bilo še pred enim

razkorak znaša približno 50 bazičnih točk in ne bi bilo

letom, ko smo že začeli dvomiti o zmožnosti rasti

nenavadno, če bi razkorak dalj časa ostal pozitiven, kar bi

dobičkov, ki bi podpirali visoka vrednotenja.

kazalniki

po

dolgem

času

približali

napovedovanje prihodnje recesije zamaknilo še za nekaj
četrtletij v prihodnost. Večina analitikov je v zadnjem

Menino, da je tržne popravke v tej fazi cikla smiselno

času časovni horizont s konca leta 2019 raztegnila vse do

izkoriščati za nakupe. Glede na sektorje pa menimo, da je

leta 2021, kar podpirajo tudi trenutni gospodarski

tehnologija še naprej zelo privlačna. V zreli fazi cikla bi

kazalniki in splošna svetovna gospodarska klima. V

lahko večje donose pričakovali tudi od drugih cikličnih

preteklosti (od druge svetovne vojne) je ameriško

panog, kot so surovine, ﬁnance, industrija in trajne

gospodarstvo zašlo v fazo ohlajanja, ko je Fed v 24

dobrine. Ne smemo pa zanemariti energetskih podjetij,

mesecih zvišal obrestno mero za 1,8 odstotne točke. Po

katerih vrednosti delnic niso sledile višanju vrednosti

tem scenariju in napovedih Feda bi lahko to točko

surove nafte in če se bo cena nafte obdržala na trenutnih

dosegli do sredine leta 2020.

ravneh, lahko pričakujemo nadpovprečno rast cen delnic
energetskih družb. Še vedno pa eno glavnih tveganj za to

Naš nasvet vlagateljem ob začetku leta je bil, naj ohranijo

vidimo v

morebitnem

povišanju

inﬂacije.

Zaradi

naložbe v tveganih naložbenih razredih, vendar naj v letu

pozitivnega »output gapa«, nizkih stopenj brezposelnosti

2018 pričakujejo povečano volatilnost. To se je v prvih

ter rastočih cen surovin in energentov je ustrezen odziv

mesecih izkazalo kot pravilna napoved. Uvedba carin,

na inﬂacijo brez dvoma ključ do uspešnega vlaganja.

rast indeksa VIX, ki je vplivala na velike težave skladov, ki
dobro

poslujejo

v

okolju

nizke

volatilnosti,

in

geopolitično dogajanje (Severna Koreja, Iran, Sirija, ruske
sankcije) so bili razlogi za večjo previdnost vlagateljev, ki
jo je podkrepil popravek konec februarja. Razlog za
popravek pa so bila večja inﬂacijska pričakovanja. Že ob
popravku smo menili, da bo ta kratkoročen in da bo na
koncu vse odvisno od tega, kakšne rezultate bodo
podjetja objavila.
Sezona rezultatov za prvo četrtletje tega leta v ZDA je
večinoma že minila. Rezultati so navdušujoči in povsem

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ABS
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.04.2015 do
30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan
30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA ABS

13.088.084,13

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ABS

-2,16 %

-8,08 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

13,27 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

5,41 %

2 IMPOL 2000, D.D.

IM01

5,20 %

3 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

4,65 %

4 CAPGEMINI SA

CAP FP

4,47 %

5 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

4,36 %

6 MICHELIN (CGDE)

ML FP

4,07 %

7 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

3,92 %

8 BHP BILLITON PLC

BLT LN

3,79 %

9 EURIZON CAPITAL S.A.

EURIZON

3,78 %

LYB US

3,73 %

10 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA ASIA
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.04.2015 do
30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan
30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA ASIA

20.382.062,56

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ASIA

6,67 %

3,55 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

36,94 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

7,24 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

5,63 %

3 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

4,71 %

4 SAMSUNG ELECTRONICS CO

005930 KS

4,50 %

5 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

4,40 %

6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

3,65 %

7 AIA GROUP LTD

1299 HK

3,09 %

8 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

3,04 %

9 PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

3,03 %

000660 KS

2,39 %

10 SK HYNIX INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA.SI

(april 2018)
Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.04.2015 do
30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb
(v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan
30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA.SI

36.146.742,05

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA.SI

0,69 %

-2,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

43,74 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah
(v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

8,70 %

2 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

8,11 %

3 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

7,99 %

4 UNIOR ZREČE

UKIG SV

7,64 %

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

4,90 %

6 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,78 %

7 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

4,69 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

4,51 %

9 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

SNG RO

3,89 %

ATGRRA CZ

3,59 %

10 ATLANTIC GRUPA D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BALKAN
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na
dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA BALKAN

9.780.617,13

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BALKAN

-0,61 %

1,30 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

8,87 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

ZVTG SV

8,01 %

2 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

7,47 %

3 PETROL D.D. LJUBLJANA

PETG SV

6,81 %

4 TELEKOM D.D.

TLSG SV

5,93 %

5 LUKA KOPER

LKPG SV

4,72 %

6 ALKALOID AD SKOPJE

ALK MS

3,97 %

7 POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

POSR SV

3,84 %

8 AERODROM NIKOLA TESLA AD

AERO SG

3,56 %

9 VALAMAR RIVIERA D.D.

RIVPRA CZ

3,46 %

ADRSPA CZ

2,63 %

10 ADRIS GRUPA

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
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Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA BOND
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan
30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA BOND

8.419.953,07

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA BOND

1,30 %

3,16 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

4,95 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 OBRIGACOES DO TESOURO

PGB 4 1/8

5,92 %

2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 1.45

5,11 %

3 REPUBLIKA FRANCIJA

FRTR 4 1/2

4,38 %

4 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 4 3/4

3,94 %

5 ROMANIA

ROMANI 2 3/4 3,90 %

6 BUONI POLIENNALI DEL TES

BTPS 2.2

3,74 %

7 REPUBLIKA SRBIJA

SERBGB 2

3,66 %

8 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

SPGB 2.15

3,65 %

9 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

TLS1

3,64 %

ALTA HIGH

3,23 %

10 OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na
dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA ENERGY

3.919.603,01

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA ENERGY

1,66 %

-12,22 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

7,26 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

6,82 %

2 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

SHW US

4,49 %

3 UPM-KYMMENE OYJ

UPM FH

3,70 %

4 CONCHO RESOURCES INC

CXO US

3,68 %

5 EOG RESOURCES INC

EOG US

3,51 %

6 BHP BILLITON LTD-SPON ADR

BHP US

3,45 %

7 ECOLAB INC

ECL US

3,39 %

8 TOTAL SA

FP FP

3,38 %

9 GLENCORE XSTRATA PLC

GLEN LN

3,31 %

CVX US

3,02 %

10 CHEVRON CORP

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na
dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA EUROPE

10.382.787,19

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA EUROPE

1,14 %

1,57 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

28,05 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROYAL DUTCH SELL PLC

RDSA NA

2,68 %

2 TOTAL SA

FP FP

2,60 %

3 NESTLE SA

NESN SW

2,48 %

4 HSBC HOLDINGS PLC

HSBA LN

2,13 %

5 NOVARTIS AG

NOVN SW

1,98 %

6 BP

BP/ LN

1,97 %

7 SIEMENS AG

SIE GR

1,97 %

8 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

1,94 %

9 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

1,87 %

SAP GR

1,75 %

10 SAP AG

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 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
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na
dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL

51.303.158,69

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GLOBAL

1,93 %

6,45 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

47,92 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

5,30 %

2 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,52 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

4,14 %

4 ALPHABET INC/CA CL A

GOOGL US

4,10 %

5 ISHARES MSCI JAPAN ETF

EWJ US

2,83 %

6 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

2,04 %

7 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

2,00 %

8 CHEVRON CORP

CVX US

1,95 %

9 MERCK & CO.INC.

MRK US

1,94 %

V US

1,78 %

10 VISA INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od
30.04.2015 do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING na dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA GLOBAL EMERGING
Sprememba
vrednosti (%)

21.156.220,97
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA GLOBAL EMERGING

3,22 %

1,56 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

27,25 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 ISHARES MSCI TAIWAN ETF

EWT US

6,26 %

2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

BABA US

6,05 %

3 TENCENT HOLDINGS LTD

700 HK

5,68 %

4 BAIDU.COM - SPON

BIDU US

4,02 %

5 SAMSUNG ELECTRONICS

SMSN LI

3,58 %

6 NASPERS LTD-N SHS

NPN SJ

2,77 %

7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM US

2,49 %

8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

2,35 %

9 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD

1169 HK

1,62 %

10 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

1398 HK

1,48 %

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL
EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 GOODS
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na
dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA GOODS

4.523.496,08

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA GOODS

2,30 %

16,27 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

54,05 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 AMAZON.COM INC

AMZN US

9,31 %

2 ADIDAS AG

ADS GR

3,59 %

3 UNILEVER NV-CVA

UNA NA

3,55 %

4 NESTLE SA

NESN SW

3,48 %

5 LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP

3,42 %

6 CHURCH & DWIGHT CO INC

CHD US

3,28 %

7 HEINEKEN NV

HEIA NA

3,16 %

8 L'OREAL SA

OR FP

3,08 %

9 NETFLIX INC

NFLX US

3,03 %

BKNG US

2,99 %

10 BOOKING HOLDINGS INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 HEALTH
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na
dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA HEALTH

22.784.198,62

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HEALTH

-0,86 %

-2,01 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

40,62 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

8,28 %

2 UNITEDHEALTH GROUP

UNH US

5,76 %

3 NOVARTIS AG

NOVN SW

5,07 %

4 KRKA D.D. NOVO MESTO

KRKG SV

4,17 %

5 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ROG SW

4,05 %

6 MERCK & CO.INC.

MRK US

3,53 %

7 ABBVIE INC

ABBV US

3,51 %

8 PFIZER INC

PFE US

3,46 %

9 BAYER AG

BAYN GR

3,26 %

SOS3

2,82 %

10 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 HEALTH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.
Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in
izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko 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 INCOME
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od
30.04.2015 do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po
vrsti naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH
INCOME na dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA HIGH INCOME

15.765.104,20

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA HIGH INCOME

-0,45 %

-1,40 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

22,04 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME
po državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 CINKARNA CELJE D.D.

CICG SV

4,75 %

2 TRIGLAV STEBER GLOBAL

TRIGLAV

3,42 %

3 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

3,05 %

4 GORENJE VELENJE D.D.

GRVG SV

2,99 %

5 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.

SOS3

2,82 %

6 MICROSOFT CORP

MSFT US

2,79 %

7 PFIZER INC

PFE US

2,68 %

8 INTEL CORPORATION

INTC US

2,68 %

9 ALLIANZ

ALV GR

2,53 %

MRK US

2,47 %

10 MERCK & CO.INC.

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME
po dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 HIGH INCOME nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v
prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi
vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko 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 HIGH YIELD BOND
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od
30.04.2015 do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND
po vrsti naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND na dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ROMANI 2 3/4 3,25 %

2 ARCELIK AS

ACKAF 3 7/8

2,46 %

3 GRIFOLS SA

GRFSM 3.2

2,37 %

4 SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.

SIJ5

2,28 %

5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE

FCAIM 3 3/4

2,16 %

6 INTESA SANPAOLO SPA

ISPIM 6 5/8

2,13 %

7 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

TTMTIN 2.2

2,12 %

Višje tveganje

8 BULGARIAN ENERGY HLD

BULENR 4 7/8

2,09 %

Potencialno višji donos

9 ALTICE LUXEMBOURG SA

ATCNA 7 1/4

2,05 %

10 THOMAS COOK GROUP PLC

TCGLN 6 1/4

2,04 %

10.771.986,83
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA HIGH YIELD BOND

-0,11 %

3,51 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

Kratko ime VP Delež (%)

1 ROMANIA

ALTA HIGH YIELD BOND
Sprememba
vrednosti (%)

Št. Ime VP

5

6

9,96 %

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po državah (v %) na dan 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD
BOND po dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan
30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA INDIA

4.425.541,37

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA INDIA

-5,69 %

5,57 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

46,57 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 HDFC BANK LIMITED

HDFCB IN

8,11 %

2 LARSEN & TOUBRO LIMITED

LT IN

7,94 %

3 ICICI BANK LTD

ICICIBC IN

5,61 %

4 ITC LTD

ITC IN

4,96 %

5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

HDFC IN

4,86 %

6 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

RIL IN

4,62 %

7 INDUSIND BANK LTD

IIB IN

4,55 %

8 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

MSIL IN

4,47 %

9 INFOSYS LIMITED

INFO IN

4,33 %

TCS IN

3,98 %

10 TATA CONSULTANCY SVS LTD

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 INFRASTRUCTURE
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od
30.04.2015 do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE na dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA INFRASTRUCTURE
Sprememba
vrednosti (%)

2.711.909,58
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA INFRASTRUCTURE

-13,98 %

-16,26 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-32,55 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 FRANCO-NEVADA CORP.

FNV CN

6,00 %

2 ATLANTIA SPA

ATL IM

5,87 %

3 NEXTERA ENERGY INC

NEE US

5,14 %

4 VINCI S.A.

DG FP

4,96 %

5 TERNA SPA

TRN IM

3,98 %

6 NORFOLK SOUTHERN CORP

NSC US

3,67 %

7 EDISON INTERNATIONAL

EIX US

3,59 %

8 P G & E CORP.

PCG US

3,51 %

9 CSX CORPORATION

CSX US

3,44 %

ENB CN

3,41 %

10 ENBRIDGE INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA
INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 INFRASTRUCTURE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v
prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi
vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko 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 MONEY MARKET EUR
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR
od 30.04.2015 do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET
EUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR na dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA MONEY MARKET EUR
Sprememba
vrednosti (%)

6.489.855,24
V zadnjih
V zadnjih V zadnjih
12-ih mes. 36-ih mes. 60-ih mes.

ALTA MONEY MARKET EUR

-0,01 %

0,08 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje
Potencialno nižji donos

1

2

3

4

2,10 %

Št. Ime VP

depozit

18,22 %

2 NKBM D.D.

depozit

17,62 %

3 ADDIKO BANK D.D.

depozit

15,46 %

4 SPARKASSE D.D.

depozit

15,44 %

5 SKB D.D.

depozit

15,43 %

6 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

SIK04

6,91 %

7 NLB D.D.

depozit

4,64 %

Višje tveganje

8

Potencialno višji donos

9

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Kratko ime VP Delež (%)

1 BKS BANK AG

10

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY
MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 TECH
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 30.04.2015 do
30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan
30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA TECH

9.838.531,86

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TECH

-3,64 %

-6,10 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

45,99 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po
državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

7,90 %

2 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

7,83 %

3 FACEBOOK INC.

FB US

6,41 %

4 MICROSOFT CORP

MSFT US

5,57 %

5 ORACLE CORPORATION

ORCL US

3,85 %

6 MASTERCARD INC.

MA US

3,47 %

7 VISA INC.

V US

3,42 %

8 TELEKOM D.D.

TLSG SV

3,26 %

9 SAP AG

SAP GR

3,08 %

LRCX US

3,03 %

10 LAM RESEARCH CORPORATION

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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 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

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

ALTA TURKEY
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.04.2015
do 30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na
dan 30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA TURKEY

1.938.304,31

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA TURKEY

-15,94 %

-31,24 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

-46,64 %

Potencialno višji donos

4

5

6

7

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
državah (v %) na dan 30.04.2018

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

EREGL TI

8,57 %

2 GARANTI BANKASI

GARAN TI

8,05 %

3 AKBANK T.A.S.

AKBNK TI

7,88 %

4 TUPRAS TURKIYE PETROL

TUPRS TI

5,79 %

5 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

BIMAS TI

4,37 %

6 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TCELL TI

3,83 %

7 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TAVHL TI

3,68 %

8 YAPI VE KREDI BANKASI

YKBNK TI

3,31 %

9 TRAKYA CAM SANAYII AS

TRKCM TI

3,13 %

ISCTR TI

3,06 %

10 TURKIYE IS BANKASI

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
(april 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.04.2015 do
30.04.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti
naložb (v %) na dan 30.04.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan
30.04.2018
Vzajemni sklad

ČVS na dan 30.04.2018 (v EUR)

ALTA USA

5.723.826,77

Sprememba
vrednosti (%)

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

ALTA USA

-0,47 %

4,27 %

Tveganje in donos naložbe*
Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

1

2

3

55,29 %

Potencialno višji donos

4

5

6

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
državah (v %) na dan 30.04.2018

7

Št. Ime VP

Kratko ime VP Delež (%)

1 APPLE COMPUTER

AAPL US

4,43 %

2 AMAZON.COM INC

AMZN US

3,54 %

3 MICROSOFT CORP

MSFT US

3,30 %

4 UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR

XLU US

2,39 %

5 JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

2,35 %

6 BANK OF AMERICA CORP.

BAC US

2,02 %

7 FACEBOOK INC.

FB US

1,96 %

8 ALPHABET INC/CA CL C

GOOG US

1,74 %

9 JOHNSON&JOHNSON

JNJ US

1,60 %

C US

1,59 %

10 CITIGROUP INC

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po
dejavnosti (v %) na dan 30.04.2018

*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
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