
Коментар на портфейлния мениджър

Факти за Фонда Идентификатори на фонда

Тип на Фонда отворен ISIN BG9000002113 
Портфейлен мениджър Симеон Керанов
Размер на фонда EUR  0.90  M
НСА/дял EUR  0.9942 Резултати на Фонда
Начало на публично предлагане 01.07.2011 Фонд Бенчмарк
Бенчмарк за сравнение MSCI AC WORLD INDEX
Валута Евро 1 месец 9.77% 10.78%
Разходи за покупка до 1.50% 1 година -9.23% -4.64%
Такса за управление 1.8 % НСА год. Доходност YTD -11.39% -11.31%
Такса обратно изкупуване няма От началото (анюализирана) -0.07% 7.37%
Минимална инвестиция няма

Представяне на Фонда Годишно представяне

Фонд Бенчмарк
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

30 април 2020 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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След едно от най-лошите тримесечия в историята на финансовите пазари, април донесе позитивни резултати. Широкият американски индекс „S&P 500” постигна 
доходност от 12.8%, а европейският пазар, представен чрез „Stoxx 600”, регистрира ръст от 6.74%.  
  
Добрите резултати на американския пазар главно се дължаха на стимулиращата политика от страна на централната банка, която налива ликвидност в системата 
чрез различни програми. На срещата си през април ФЕД даде да се разбере, че ще продължава в същия дух докато не се появи инфлация или не се подобри 
драстично коронавирус ситуацията.  
  
На макроикономическо ниво, обаче, показателите не са оптимистични и по предварителни данни брутният вътрешен продукт на САЩ за първото тримесечие ще 
отчете спад от 4.8%. Безработицата расте, а това влияе негативно върху потребителското доверие, което се понижи от 118.8 пункта до 86.9 пункта, измерено чрез 
„Conference Board Index”. Бизнес доверието - „ISM Manufacturing Index” - също регистрира по-ниски стойности - от 49.1 до 41.5. Въпреки негативните данни за 
икономическата среда, стойността на акциите от всички американски индустрии се повиши, като най-отчетливо бе при енергийния сектор (+30.85%), 
потребителските стоки (+18.99%) и материалите (+15.21%). 
  
В еврозоната ситуацията е сходна - Европейската централна банка води изключително стимулираща парична политика за да се бори с последствията от 
пандемията. Бизнес доверието обаче е доста ниско – спад от 44.5 до 33.4, измерено чрез „Markit Euro Area Manufacturing PMI”. Инфлацията продължава да намалява 
(годишен ръст от 0.4% за април), което е доста под целта от 2%. Въпреки всичко, за месеца стойността на акциите на всички европейски индустрии се повиши, освен 
енергийният сектор (-3.61%). Информационни технологии и здравеопазване регистрираха най-големи ръстове съответно от +9.63% и +9.37%. 
  
За първи път в историята се случи бъдещ договор за доставка на петрол да се търгува на отрицателна стойност. Това бе породено от ниското глобално търсене и 
почти изчерпания капацитет за съхранение на суровината. Златото от своя страна отчете ръст от над 6%. 
  
През април НСА ДФ Адванс Глобал Трендс реализира доходност от 9.77%. В краткосрочен план сме предпазливи и затова наличието на парични средства е над 18%, 
но според нас в дългосрочен план започват да се откриват възможности в специфични сектори и в подходящия момент ще използваме средствата за постепенно 
инвестиране в тях. 

LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR 
(Франция), Акции развити пазари 

SELECT SECTOR UTI SELECT 
SPDR ETF (САЩ), Комунални 

услуги 

JANUS HENDERSON 
MORTGAGE-BACKED 

SECURITIES ETF (САЩ), 
Облигации 

AMUNDI ETF MSCI EUROPE 
HEALTHCARE UCITS ETF 

(Франция), Здравеопазване 

SCHRODER ISF GLOBAL 
GOLD EUR HEDGED C ACC 

(Люксембург), Суровини 


