АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС

31 май 2022 г.

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.

Коментар на портфейлния мениджър

Май месец бе доста волатилен, като през първата половина финансовите пазари регистрираха солидни спадове, но до края на
периода успяха да се възстановят. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха спад от 1.65% в евро.
Нямаше големи разлики между акциите на развитите държави („MSCI World“) и развиващите се („MSCI EM“) с доходност в евро
съответно от -1.68% и -1.39%. Трябва да се отчете, че голяма част от спада се дължи на движението на валутната двойка EUR/USD,
която се покачи с малко над 1.8% (с други думи, засилване на евро спрямо долар, което е негативно за еврови инвеститори).
Широкият американски индекс „S&P 500” завърши периода почти непроменен с едва +0.01% доходност. Най-висок резултат от +15.8%
постигна секторът „Енергетика“, докато „Потребителски стоки“ бе на обратния полюс с доходност от -5.17%. През последния месец
прогнозите на анализаторите за печалбите на компанните се понижиха, но все още изглеждат високи на база затягащата парична
политика на централната банка, която от своя страна увеличава шансовете за икономически спад.
Широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от -1.56%. Очакванията за първо покачване на лихвите от над 10 г. насам се
засилват, като най-вероятно още лятото Европейската централна банка ще стартира и до края на годината може да видим общо
покачване с 1 процентен пункт. На секторно ниво най-добре се представи „Енергетика“ с резултат от +11.16%, а с най-ниска доходност
от -5.03% завърши „Недвижимо имущество“.
През май „Адванс Глобал Трендс“ отчете спад от 1.80%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от -1.65%. През месеца се
възползвахме от спадовете и спекулативно увеличихме сектора на „Информационни технологии“, като трейдът ще е краткосрочен.
Все още оставаме по-дефанзивно позиционирани и смятаме, че през следващите месеци на финансовите пазари ще има по-добри
нива, на които да бъдем по-агресивни и да използваме част от паричните средства във фонда.
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