
Цели на фондот ТОП 10 КОМПАНИИ н/а

Парични средства 16,30%

Apple Inc 10,04%

Advanced Micro Devices, Inc. 8,02%

Microsoft Corp 7,78%

Alphabet Inc 7,62%

ASML Holding NV 6,14%

Shopify Inc. 5,10%

Uber Technologies, Inc. 4,91%

QUALCOMM Ince 4,32%

Alibaba Group Holding Limited 3,97%
* Детални информации може да најдете во Проспектот.

Податоци за фондот Вредност на удел

Име на фондот Вега Технологија

Датум на основање 31.3.2022

Валута на уделите МКД

Нето вредност на фондот 5.034.526,76 МКД

Цена на уделот 80,5138 МКД

Минимален износ на вложување*

Стандрадна девијација 5,00%

Ризична класа 3

* во зависнот од програмата која би ја избрал клиентот .

Надоместоци Географска изложеност

Надоместоци на товар на инвеститорот:

до 900.000 5,00%

900.001 - 1.800.000 4,50%

1. 800.001- 3.000.000 4,00%

3.000.001 - 5.000.000 3,50%

Влезна провизија 5.000.001 - 10.000.000 3,00%

10.000.001 - 20.000.000 2,50%

20.000.001 - 50.000.000 2,00%

50.000.001 - 100.000.000 1,50%

над 100.000.001 1,00%

Надомест за излез не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот: Секторска изложеност н/а

Надомест за управување 3,00% годишно

Надомест на депзитарна банка 0,27% годишно

Остварен принос

Просечен принос

12 месци н/а

Принос од 2 години н/а

оснивање 5 години н/а

од основање -6,95%

*приноси пресметани согласно 

методологија за потребите на КХВ

Изложеност по вид на инструмент Валутна изложеност

Фондот е наменете за оние инвеститори кои сакаат да постигнат 

баланс меѓу брзо растечки технолошки компании кои поставуваат нови 

трендови и веќе добро изградени докажани компании кои имаат 

висока предвидливост во своето работење.

Преку вложување во фондот инвеститорите ќе обезбедат 

диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите 

специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на 

вложувањето.

Извештајот за Структура на портфолио на фоднот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страната на Друштвото. Приносите објавени во извештајот се релано 

остварени во минатото и истите треба да се земаат како индикација односно не се гаранција за идните приноси. Детална информации за фондовите може да добиете во Проспектот и Статутот на 

фондот објавени на интернат страната www.vegafondovi.mk на телефон 02/3215840 или на емаил адресата info@vegafondovi.mk.
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Учество

Компанија Тикер Држава Профил во Фонд

1 Apple AAPL САД

Apple произведува широк спектар на врвни електронски 

уреди, вклучувајќи паметни телефони (iPhone), таблети 

(iPad), компјутери (Mac) итн.
10,0%

2
Advanced 

Micro Devices
AMD САД

Лидер во дизајн и производство на микрочипови. 

Нејзините водечки производи се процесори и графички 

карти за персонална и професионална употреба.
8,0%

3 Microsoft MSFT САД

Microsoft една од најголемите софтверски компании во 

светот, позната по Windows и Office компанијата има и 

развиен серверски бизнис.
7,8%

4 Alphabet GOOGL САД

Alphabet е целосен сопственик на интернет медиумскиот 

гигант Google, кој како подружница генерира 99% од 

приходите на компанијата. 
7,6%

5 ASML ASML.AS Холандија

Холандска компанија која ги произведува главните 

машини за производство на чипови и меморија. 6,1%

6 Shopify SHOP САД

Водечката платформа за е-трговија за мали и средни 

бизниси. Нуди комплетни решенија за продавачите: е-

нарачки, наплата, рекламирање и пласман.
5,1%

7 Uber UBER САД

Uber е технолошки провајдер кој ги спојува возачите, 

патници и доставата, преку својот систем и апликација. 

Брои 110 милиони корисници ни 63 земји.
4,9%

8 Qualcomm QCOM САД

Qualcomm развива и лиценцира безжична технологија и 

произведува чипови за паметни телефони. Компанијата е 

лидер во 5G технологија.
4,3%

9 Alibaba BABA Кина

Alibaba е најголемата светска компанија за онлајн и 

мобилна трговија, мерена според бруто обемот на стоки - 

над 1 трилион долари годишно.
4,0%

10
Oracle 

Corporation
ORCL САД

Oracle нуди технологија за датабази и планирање на 

ресурси (ERP). Oracle има 430.000 клиенти во 175 земји, 

опслужени од 136.000 вработени.
3,3%

11 Dell DELL САД

Dell е водечки снабдувач на сервери, меморија и мрежни 

производи. Комерцијално, нуди и компјутери по својот 

препознатлив бренд.
3,2%

12 NVIDIA NVDA САД

NVIDIA е најголемиот производител на графички карти, 

кои се употребуваат за видео игри, видео продукција и 

рударење крипто-валути.
2,7%

13 Amazon AMZN САД

Најголемата е-продажна платформа во светот, вредна 

$1.7 трилиони долари. 2,5%

14
Sony Group 

Corporation
SONY Јапонија

Конгломерат кој не само што произведува и продава 

електроника и уреди, туку е и успешен во филмската, 

музиката и индустријата за видео-игри.
2,4%

15 Tesla TSLA САД

Првиот успешен производител на електрични 

автомобили во светот. Сега вреди скоро трилион 

долари.
2,4%

16 Salesforce CRM САД

Salesforce.com нуди решенија за претпријатија, клучни за 

управување со односите со клиентите, онлајн кампањи и 

дигитален маркетинг.
2,1%

17 Netflix NFLX САД

Netflix е платформа за видео стриминг достапна речиси 

секаде во светот. Дистрибуира свои и лиценцирани 

серии и филмови преку секакви интернет уреди.
2,0%

18 Meta Platforms META САД

Сопственик на најголемата социјална мрежа во светот, 

Facebook, кој брои 3.6 милиони активни корисници, и која 

генерира 90% од приходите на компанијата.
1,9%

19
Micron 

Technology
MU САД

Micron e лидер во на компјутерската меморија. Клучно за 

линијата на производи се DRAM и NAND, прилагодени на 

центри за компјутери, паметни телефони, и автомобили.
1,7%

20
Marvell 

Technology
MRVL САД

Marvell Technology е водечки производител на чипови, 

фокусиран на апликации за мрежно поврзување и 

складирање, за оператори и претпријатија.
1,5%


