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През изминалия септември не успя да се формира трайна тенденция на глобалните капиталови
пазари и представянето на борсовите индекси беше смесено. Отново развиващите се пазари показа
известно предимство пред развитите, които през последните месеци отстъпиха от лидерските
позиции за ръст. Страстите около лихвите и предстоящите президентски избори в САЩ, както и
проблемната ситуация при най-голямата европейска банка Дойче банк оказваха противоречиво
влияние върху борсовите играчи през изминалите 30 дни. Сред големите развиващи се пазари найпозитивно беше представянето на Русия с ръст над 4%, а най-слабо беше при Китай, където местните
индекси поевтиняха с 2,6%. Американския борсов индекс S&P 500 приключи месеца почти без
изменение, а германският DAX с -0,8% надолу.
Основните суровини изненадаха позитивно инвеститорите през септември. Отново силен ръст имаше
при енергийните ресурси, като американския суров петрол поскъпна с 7,92% провокиран от
решението на ОПЕК за намаляване на предлагането на нефт. Ръст имаше и при индустриалните
метели, където никела поскъпна с 8,68%, а медта повиши стойността си с 5%. Слабо покачване имаше
и в стойностите на благородните метали. Сред селскостопанските стоки отново най-благоприятен
беше месеца за захарта, която поскъпна с над 14% през септември, а ръста на суровината от началото
на годината вече надминава 50%,
Септември месец приключи почти без промяна за инвеститорите в Адванс Глобал Трендс. Нетната
стойност на активите на фонда се измени незначително с -0,44%. При използвания за сравнение
бенчмарк MSCI AC World Index (в евро) също имаше слабо изменение от -0,46%. Фондовете
инвестиращи в недвижими имоти продължиха с по-слабото си представяне и през септември и дадоха
негативно отражение върху представянето на фонда. В подкрепа на доходността на Адванс Глобал
Трендс през септември оказа позицията ни в акциите на развиващи се пазари. Разпределението по
активи за месец октомври остава непроменено и фонда остава инвестиран на 90% в растящи активи.
Основните активи в които е инвестиран фонда ще бъдат акциите на компаниите от развитите
икономики до 60% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%, фондовете инвестиращи в
недвижими имоти до 15% и кеш 10%.
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