
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  01,10  M
НСА/дял EUR  1,2033 Резултати на Фонда
Начало на публично предлагане 1.7.2011 Фонд Бенчмарк
Бенчмарк за сравнение MSCI AC WORLD INDEX

Валута Евро 1 месец 1,49% 1,77%
Разходи за покупка до 1.50% 1 година 21,03% 30,54%
Такса за управление 1.8 % НСА год. Доходност YTD 9,06% 10,38%
Такса обратно изкупуване няма От началото (анюализирана) 1,90% 9,52%
Минимална инвестиция няма

Представяне на Фонда Годишно представяне

Фонд Бенчмарк
2020 -1,69% 4,89%
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 2021 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.

0,68%

2,19%

3,56%

4,77%

5,82%

7,71%

7,80%

9,67%

11,79%

12,13%

16,82%

17,06%

Недвижими имоти

Комунални услуги

Енергетика

Парични средства

Комуникационни услуги

Индустриално производство

Потребителски стоки от първа …

Материали

Финансови услуги

Потребителски стоки 

Информационни технологии

Здравеопазване

 80

 100

 120

 140

 160

 180

 200

07.2011 01.2013 07.2014 01.2016 07.2017 01.2019 07.2020

ДФ АГТ

ДФ АГТ

Глобални 
пазари
8,87%

Северна 
Америка

56,24%

Развита 
Европа
30,12%

Парични 
средства

4,77%

Април беше благоприятен месец за глобалните акции, тъй като икономиките продължиха по пътя на възстановяването и компаниите
засега показват силни финансови резултати в сезона на отчетите. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха
ръст от 1.77% (в евро), като по-голям принос имаха дяловите книжа на развитите пазари („MSCI World“ +2.1% в евро), докато тези на
развиващите се пазари („MSCI EM”) завършиха месеца с резултат от -0.1% в евро.

В сезона на отчетите в САЩ компаниите показват изключително силни резултати, като за момента 87% от предприятията в “S&P 500”
изненадаха позитивно с по-високи печалби от прогнозите на анализаторите. Това помогна на американския индекс да отчете ръст от
5.34% (в долари) за месеца. Всички сектори завършиха периода на положителна територия, като с най-силен резултат в долари се
отчетоха съответно „Недвижимо имущество“ (+8.28%), „Финансови услуги“ (+6.57%) и „Потребителски стоки“ (+6.48%).

Темпът на ваксинация в Европа се ускори значително след бавното начало на кампанията, а разпространението на заразата продължи
да се забавя. Това допринесе бизнес доверието в региона да се увеличи, подкрепено и от силни финансови резултати, показвани от
компаниите. За момента над 70% от предприятията в „Stoxx 600“ изненадаха позитивно с по-високи печалби от прогнозите на
анализаторите. В резултат на това европейският индекс отчете ръст от 2.36% (в евро). На секторно ниво единствено „Енергетика“
завърши с отрицателна доходност (-3.58%), а „Информационни технологии“ регистрира най-висок месечен ръст (+4.55%).

През април месец НСА на „Адванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от +1.49% (+1.77% за бенчмарка). Главна заслуга за ръста в цената
имаха позициите в секторите на „Финансови услуги“ и „Потребителски стоки“, както и акциите на златодобивните компании, които
нараснаха поради покачването на златото с 3.60% за периода. С негативен принос се отчетоха позициите в европейска „Енергетика“ и
европейската автомобилна индустрия.
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