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Последният месец на годината беше позитивен за капиталовите пазари по света. Най-оптимистично
настроени бяха инвеститорите в акции на развиващите се пазари, където борсовите индекси се
представиха по-силно в сравнение с тези на развитите страни от Европа и Северна Америка.
Измерителя за изменението на цените на развиващите се пазари индексът MSCI Emerging markets
регистрира поскъпване с 2,63% за разглеждания период, докато глобалният индекс в акции MSCI World
Index проследяващ движенията на развитите пазари се покачи с едва 0.54%. Сред големите развиващи
се пазари най-силно беше изменението при Бразилия (6.2%) и Индия(2.7%), докато при Китай –(0.3%) и
Русия (0.4%) представянето беше по-скоро неубедително. Широкият американски индекс S&P 500 също
приключи годината с позитивен тон, като през декември той се покачи с 1%. За инвестиралите на
пазарите в развита Европа резултатите не бяха толкова позитивни, като Германският DAX загуби 0,8%
от стойността си през изминалия декември.
Запази се смесеното представяне на суровините, като този месец най-силно представяне видяхме при
индустриалните метали и при енергийните суровини. Най-впечатляващи бяха ръстовете при
никела12,49% и алуминия10,75%, а американският суров петрол поскъпна с малко над 5%.
Благородните метали също се движеха в зелената територия, като златото поскъпна с 1,64%, среброто
с 2,65%. Тенденцията при повечето селскостопански суровини беше негативна, като най-потърпевши
бяха инвестиралите в какао, което падна с 6,73%
Декември беше позитивен и за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на
активите на фонда се покачи с 0.92%. представянето на фонда през месеца беше по-добро от това на
използвания за сравнение бенчмарк -глобалния индекс MSCI AC World Index (в евро), който приключи
периода с позитивно изменение от 0,79%.
Основна заслуга за позитивното представяне през декември и за по-добрия резултат от този на
индекса имаше инвестицията ни в енергийни суровини и индустриални метали, както и позициите ни
в акциите на развиващите се страни от Азия и Латинска Америка. Алокацията по активи на Адванс
Глобал Трендс за януари остава рискова, като текущо няма да се предприемат промени по структурата
на портфейла. Основните активи в които ще сме инвестирани през последния месец на годината ще
бъдат акциите на компаниите от развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите
се пазари 15%, ЕТФ-и следващи изменението на цените на основните суровини до 15% и кеш 5%.
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