
Коментар на портфейлния мениджър

Факти за Фонда Идентификатори на фонда

Тип на Фонда отворен ISIN BG9000002113 
Портфейлен мениджър Симеон Керанов Код в Bloomberg ADVGLTR BU
Размер на фонда EUR  01,00  M
НСА/дял EUR  1,103 Резултати на Фонда
Начало на публично предлагане 1.7.2011 Фонд Бенчмарк
Бенчмарк за сравнение MSCI AC WORLD INDEX

Валута Евро 1 месец 2,69% 2,19%
Разходи за покупка до 1.50% 1 година -1,69% 4,89%
Такса за управление 1.8 % НСА год. Доходност YTD -1,69% 4,89%
Такса обратно изкупуване няма От началото (анюализирана) 1,04% 8,73%
Минимална инвестиция няма

Представяне на Фонда Годишно представяне

Фонд Бенчмарк
2020 -1,69% 4,89%
2019 17,78% 26,33%
2018 -12,17% -6,70%
2017 2,64% 6,82%
2016 3,74% 8,79%
2015 -3,39% 6,65%
2014 5,49% 16,26%
2013 -3,05% 15,05%
2012 9,57% 11,69%

Разпределение по пазари Разпределение по сектори
Разпределение на портфейла

Топ 5 позиции

31 декември 2020 г.АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
Инвестиционна цел

Постигане на максимално висока възвръщаемост чрез покупка на  на секторни фондове в целия свят,   
които са с най-добра перспектива при стриктно управление на риск.
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Въпреки че в глобален мащаб статистиката, свързана с коронавируса, се влошава, няколко много важни политически риска отпаднаха през
месеца, което доведе до ръст на финансовите пазари. Глобалните акции, представени чрез индекса MSCI ACWI, отчетоха ръст от 2.19% (в
евро).

През декември няколко ключови неща се осъществиха в САЩ. Политиците успяха да договорят нов фискален пакет на стойност $900
млрд., с който да облекчат икономическите последици от продължаващата пандемия. В допълнение, централната банка обяви, че
продължава със стимулиращата политика докато маркоикономическата картина не се подобри трайно. На този фон инвеститорите
загърбиха краткосрочните проблеми покрай вируса и широкият американски индекс S&P 500 регистрира повишение от 3.84% за периода.
Най-голям принос за ръста имаше финансовият сектор (+6.28%), следван от енергийния (+4.48%).

Европа също не изостана откъм политически новини, като може би най-голямата такава бе, че ЕС и Великобритания успяха да сключат
търговското споразумение помежду си и да избегнат твърд „Brexit“. Освен това, след продължителни преговори страните от ЕС
постигнаха съгласие по отношение на бюджета на съюза и пакета за възстановяване от икономическите последици заради пандемията. В
допълнение, Европейската централна банка официално повиши паричните стимули. Въпреки че доста от европейските държави са силно
ударени от втората вълна на вируса и бяха принудени да направят частични затваряния на икономиките си, гореспоменатите новини се
приеха позитивно от инвеститорите и широкият европейски индекс Stoxx 600 се повиши с 2.6%, като най-голям принос имаше секторът на
„Материали“ (+5.77%) и „Информационни технологии“ (+5.36%).

През декември цената на дяловете на „Адванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от 2.69%, което бе по-добро представяне от бенчмарка.
Главна заслуга за позитивния резултат имаха цикличните позиции, като „Финансови услуги“ в САЩ, европейски „Информационни
технологии“ и глобални „Материали“. През периода продължихме започнатото от ноември увеличаване на акции за сметка на парични
средства.
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