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Септември беше позитивен за повечето капиталови пазари по света. Най-силна беше тенденцията
при пазарите от Европа, където индекса измерващ представянето на европейските акции MSCI Europe
прибави 3.81% към стойността си. Най-голям беше ръста на борсата в Германия, където фондовите
индекси поскъпнаха с над 6%, докато френския САС качи с около 4%. Американския фондов пазар
също приключи периода с позитивен резултат, като широкия индекс S&P500 качи 1.9% през
изминалия месец. През последните седмици развиващите се пазари си поеха дъх като в сравнителен
план изостанаха в поскъпването. Сред страните БРИК най-голям беше ръста при Бразилия(4.90%) и
Русия(2.7%), докато при Индия и Китай развитието беше дори негативно.
Продължи смесеното представяне на суровините и през изминалия септември, като най-значително
поскъпване имаше при цената на петрола, която се покачи с над 9%, докато цената на никела се срина
с 10.9%. Позитивен беше месеца и за какаото(6.07%), пшеницата(3.16%) и соята(2.43%). Загуби
регистрираха и инвестиралите в благородни метали, като среброто и златото изтриха съответно 5.25% и 3.12% от стойността си през последния месец.
Месец септември бе позитивен за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на
активите на на фонда се покачи с 1.57%. Глобалният индекс MSCI AC World Index (в евро) също
приключи периода на плюс 2.35%.
Позициите ни в акциите на компании в САЩ и развита Европа дадоха позитивно отражение върху
доходността през първия есенен месец на 2017, докато инвестициите ни в развиващите се пазари и
позицията ни в облигации ни попречиха да се представим по-силно от бенчмарка за периода.
Алокацията по активи на фонда за месец октомври остава непроменена, както и позициите в
портфейла.
Основните активи в които ще сме инвестирани през месец юли остават акциите на компаниите от
развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%, фондове в
облигации до 15% и кеш 5%.
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