
Коментар на портфейлния мениджър

Факти за Фонда Идентификатори на фонда

Тип на Фонда отворен ISIN BG9000002113 
Портфейлен мениджър Симеон Керанов Код в Bloomberg ADVGLTR BU
Размер на фонда EUR  01,00  M
НСА/дял EUR  1,0741 Резултати на Фонда
Начало на публично предлагане 1.7.2011 Фонд Бенчмарк
Бенчмарк за сравнение MSCI AC WORLD INDEX

Валута Евро 1 месец 6,29% 9,27%
Разходи за покупка до 1.50% 1 година -4,13% 4,24%
Такса за управление 1.8 % НСА год. Доходност YTD -4,27% 2,64%
Такса обратно изкупуване няма От началото (анюализирана) 0,76% 8,56%
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 ноември 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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Оптимизмът взе силен превес на глобалните пазари въпреки продължаващата да се влошава глобална епидемична картина.
Поредицата от анонсирани положителни резултати на три отделни ваксини във финална фаза на клинични изследвания окуражи
инвеститорите в техните очаквания за следващата година, давайки тласък на ротация към цикличните сектори. На този фон
глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI”, отчетоха ръст от 9.27% (в евро).

През ноември стана ясно, че Джо Байдън е победител на президентските избори в САЩ. Инвеститорите приеха добре новината, че
Байдън ще ръководи, но доста вероятно с разделен Конгрес, което означава, че по-трудно ще се прокарват регулаторни промени.
Широкият американски индекс S&P 500 регистрира повишение от почти 11% за месеца, воден най-вече от енергийния сектор (+28.3%).

Доста от европейските държави са силно ударени от втората вълна на вируса и бяха принудени да направят частични затваряния на
икономиките си. Въпреки това, позитивните новини за ваксина накараха инвеститорите да пренебрегнат краткосрочните рискове и
широкият европейски индекс Stoxx 600 завърши месеца с ръст от 13.9%. Най-добре се представи енергийният сектор с ръст от 33.8%.

Цената на златото спадна с 5.3% през изминалия месец, но запазваме позитивни дългосрочни очаквания за ценния метал и съответно
пред златодобивните компании.

През ноември цената на дяловете на „Адванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от 6.3% , изоставайки от бенчмарка си, което се дължи
на по-дефанзивната алокация на фонда. Потенциалното икономическо възстановяване през 2021 г. ни кара да бъдем по-оптимистични
и съответно възнамеряваме да намалим паричните средства.
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SELECT SECTOR UTI SELECT 

SPDR ETF
VANGUARD INFORMATION 
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