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Октомври месец беше позитивен за повечето капиталови пазари по света. Този месец тенденцията
при развиващите се пазари беше по силна в сравнителен план. Най-добро беше представянето на
пазарите в Азия, където индексите качиха средно с по над 6%. При развитите пазари силата на
поскъпването беше малко по-слаба, като пазарите от Северна Америка измерени чрез MSCI North
America качиха с 3,54% , а MSCI Europe прибави едва 1,87% към стойността си от края на септември.
Сред страните БРИК най-голям беше ръста при Индия (6,20%), следвана от Китай с + 1,3%, докато при
Русия и Бразилия пазарите бяха почти без изменение.
Продължи смесеното представяне на суровините и през изминалия октомври, като най-значително
поскъпване имаше при някои от индустриалните метали, като никел (17.03%) и мед (5.92%), продължи
и позитивното представяне при петрола(5.24%). Негативен беше месеца за инвестиралите в пшеница
(-6.64%), кафе (-2.67%) и царевица (-2.30%). Слабо беше и изменението при благородните метали злато
(-0.69%) и сребро(0.32%).
Месец октомври бе позитивен за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на
активите на на фонда се покачи с 2,09%. Глобалният индекс MSCI AC World Index (в евро) също
приключи периода на плюс 3,51%.
Позициите ни в акциите на компании в САЩ и развита Европа дадоха позитивно отражение върху
доходността през октомври, докато по-дефанзивната структура на портфейла на фонда и
инвестициите ни в облигации са причината за изоставането ни от бенчмарка за периода. Алокацията
по активи на фонда за месец ноември става по-рискова, както позицията ни в облигации ще бъде
закрита и заменена от инвестиция в ЕТФ следващи изменението на цените на някои от основните
суровини и по-специално енергийни суровини и индустриални метали.
Основните активи в които ще сме инвестирани през месец ноември остават 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%.
Следете анализите на Карол Капитал Мениджмънт
Предупреждение за риска
Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и
инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите
във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг
вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.
Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация
на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол
на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично
достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg.

