
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  01,20  M
НСА/дял EUR  1,2538 Резултати на Фонда
Начало на публично предлагане 1.7.2011 Фонд Бенчмарк
Бенчмарк за сравнение MSCI AC WORLD INDEX
Валута Евро 1 месец 0,71% 0,60%
Разходи за покупка до 1.50% 1 година 22,78% 30,86%
Такса за управление 1.8 % НСА год. Доходност YTD 13,64% 15,63%
Такса обратно изкупуване няма От началото (анюализирана) 2,27% 9,78%
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 юли 2021 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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Други активи

Недвижими имоти

Комунални услуги

Енергетика
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Месец юли беше сравнително спокоен на финансовите пазари. Единствено в Китай бе по-динамично поради евентуални промени в
законодателството, които ще окажат негативен ефект най-вече върху китайския технологичен сектор. Поради тази причина акциите на
развиващите се пазари, представени чрез индекса „MSCI EM”, завършиха месеца с доходност от -7.04% в евро. Въпреки негативния
месец за китайските акции, според нас те си остават много важен компонент в дългосрочния портфейл и считаме, че спадовете по-
скоро представляват възможност за покупка. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха ръст от +0.60% (в
евро), което се дължи основно на представянето на дяловите книжа на развитите пазари („MSCI World“) с резултат от +1.73% за периода.
Въпреки че американската икономика нарасна с 6.5% (анюализирана база) за второто тримесечие на годината, повишението бе под
средните очаквания на анализаторите от 8.5%. Компаниите обаче продължават да отчитат доста сериозни финансови резултати през
сезона на отчетите. Като цяло, американските акции, представени чрез индекса „S&P 500”, отчетоха доходност от +2.38% (в долари) през
юли месец. За периода най-силно се представи секторът „Здравеопазване“ (+4.90%), а най-лошо – „Енергетика“ (-8.36%).
Европейската икономика изненада позитивно, като през второто тримесечие нарасна с 2% спрямо първото (при 1.5% прогноза на
анализаторите), а на годишна база повишението е от 13.7%. Компаниите от региона също засега показват солидни финансови резултати.
Като цяло, европейските акции, представени чрез индекса „Stoxx 600“, завършиха периода на позитивна територия (+2.09%). С най-
висок резултат от +5.60% завърши секторът „Информационни технологии“, докато „Енергетика“ бе с най-слаба доходност (-3.24%).
През юли месец НСА на „Адванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от +0.71%, докато бенчмаркът се повиши с 0.60%. Най-позитивен
принос за резултата имаха позициите в европейските сектори на „Информационни технологии“ и „Материали“, както и американското
„Здравеопазване“. Негативен принос имаха китайските акции, подсекторът на видеоигри и енергийният сектор. През периода решихме
да заключим печалбите и да закрием позициите ни в малки по капитализация компании в САЩ и със средствата увеличихме позициите в
европейски „Информационни технологии“. Инвестирахме и във Великобритания поради добрите оценъчни съотношения на региона.
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