
Коментар на портфейлния мениджър

Факти за Фонда Идентификатори на фонда

Тип на Фонда отворен ISIN BG9000002113 
Портфейлен мениджър Николай Неделчев, CFA
Размер на фонда EUR  0.90  M
НСА/дял EUR  1.075 Резултати на Фонда
Начало на публично предлагане 01.07.2011 Фонд Бенчмарк
Бенчмарк за сравнение MSCI AC WORLD INDEX
Валута Евро 1 месец 3.12% 4.08%
Разходи за покупка до 1.50% 1 година 0.22% 6.23%
Такса за управление 1.8 % НСА год. Доходност YTD 12.85% 15.32%
Такса обратно изкупуване няма От началото (анюализирана) 0.91% 8.56%
Минимална инвестиция няма

Представяне на Фонда Годишно представяне

Фонд Бенчмарк
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%
2008 -61.94% -66.63%

Разпределение по пазари Разпределение по сектори
Разпределение на портфейла

Топ 5 позиции

30 юни 2019 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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Юни бе позитивен за финансовите пазари, като основният американски индекс „S&P 500” направи доходност от 7.05%, а широкият европейски индекс „Stoxx 600” 
донесе възвращаемост от 4.52%. 
 
Бизнес доверието в промишлеността в САЩ, измерено чрез „ISM Manufacturing Index”, спадна през месеца до 51.7, но стойността е все още над границата от 50, 
която се води позитивна за икономическото развитие. Потребителското доверие, измерено чрез „Conference Board Consumer Confidence”, също регистрира 
понижение от 131.3 до 121.5. Индексът University of Michigan Consumer Sentiment също бележи лек спад от 100 на 98.2, като това основно се дължи на занижени 
бъдещи очаквания на потребителите. Въпреки тези данни, изключително положително бе намаленото геополитическо напрежение. В края на месеца се състоя 
среща между лидерите на 20-те най-големи икономики, на която САЩ и Китай възобновиха търговските преговори и се разбраха засега да няма налагане на 
нови мита. В допълнение, президентът Тръмп отложи налагане на мита върху внос на мексикански стоки след като Мексико се съгласи да предприеме сериозни 
мерки срещу нелегалната имиграция. Всичко това се отрази благоприятно на секторно ниво и всички отрасли завършиха месеца на положителна територия. 
Най-много се отличиха „Материали“, „Енергетика“ и „Информационни технологии“ с доходност съответно от 11.71%, 9.30% и 9.13%. 
 
Както бизнес доверието, така и потребителското такова спада в Еврозоната, но от друга страна централната банка индикира готовност за потенциални стимули 
при нужда. Отделно европейската икономика е зависима от износа си и новината за смекчаване на глобалното геополитическо напрежение е много добра за 
нея. Всичко това оказа положителен ефект и резултатите на секторно ниво бяха добри, като единствено „Недвижими имоти“ завърши на отрицателна територия 
от 5.16%. Всички други отрасли инкасираха ръст и най-добре представилите се бяха „Материали“, „Потребителски стоки“ и „Индустриално производство“ с 
доходност съответно от 7.72%, 7.69% и 6.59%. 
 
OPEC (Организация на страните износителки на петрол) и Русия сключиха споразумение да продължат да произвеждат с 1.2 млн. барела по-малко от черното 
злато. В допълнение, санкциите на САЩ върху Иран продължават и всичко това допринесе цената на суровината да регистрира ръст от 2.03% през месеца. 
Намеците на Федералния резерв за потенциално скорошно снижаване на лихвите бяха един от факторите, които доведоха до увеличаване на златото с 6.83% на 
месечна база.  
През юни месец НСА на ДФ „Адванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от 3.12%, като позитивният резултат се дължеше главно на инвестициите в „SCHRODER ISF 
GLOBAL GOLD“, американските сектори „Енергетика“ и „Информационни технологии“ и европейските „Материали“ и „Потребителски стоки“. 
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