
Коментар на портфейлния мениджър

Факти за Фонда Идентификатори на фонда

Тип на Фонда отворен ISIN BG9000014134
Портфейлен мениджър Тихомир Каунджиев Reuters Lipper 68417296
Размер на фонда BGN  7.78  M Код в Bloomberg ADVIMFD BU
НСА/дял BGN  1.2275
Начало на публично предлагане 10/05/2004
Бенчмарк за сравнение MSCI EFM Europe + CIS ex RU Резултати на Фонда
Валута Лев (1EUR = 1.95583 лв.) Фонд Бенчмарк
Разходи за покупка до 1.50% 1 месец 0.75% -2.17%
Такса за управление 2.5 % НСА год. 1 година -4.31% -4.64%
Такса обратно изкупуване няма Доходност YTD -0.58% 1.16%
Минимална инвестиция няма От началото (анюализирана) 1.37% 1.56%

Представяне на Фонда Годишно представяне
Фонд Бенчмарк

2018 -8.79% -20.91%
2017 21.56% 22.39%
2016 10.02% -1.29%
2015 -6.26% -22.13%
2014 5.61% 2.24%
2013 18.95% -16.81%
2012 -5.02% 34.08%
2011 -17.02% -29.75%
2010 -11.73% 16.29%
2009 2.20% 51.49%
2008 -66.57% -56.45%
2007 55.37% 20.71%
2006 31.20% 9.97%
2005 32.60% 51.04%
2004 38.00% -17.05%

Разпределение по пазари Разпределение по сектори

Да постигне увеличение на стойността на капитала чрез инвестиции в акции, търгувани на Българския и 
Румънския пазар. Фондът е активно управляван чрез подбор на подценени акции с висок  потенциал за 

растеж, определен по фундаментални параметри.

Инвестиционна цел

Разпределение на портфейла

Топ 5 акции

31 май 2019 г.АДВАНС ИНВЕСТ

През месец Май капиталовите пазари в региона на ЦИЕ се търгуваха разнопосочно. Пазарите в България и Румъния завършиха месеца с повишение, като по-
силното представяне бе отчетено от страна на акциите на борсата в Букурещ. Основна причина за това бяха политическите новини и трите последователни 
„шамара“, които получиха управляващите в Румъния. Първо, Социалдемократическата партия (PSD) отбеляза най-слабия си резултат от десетилетие на 
изборите за Европейски парламент, второ, управляващите претърпяха поражение на референдум за корупцията и трето, лидерът ѝ Ливиу Драгня беше 
окончателно осъден с ефективна присъда на 3.5 години затвор. 
  
Борсовият индекс BET-TR, който отразява дивидентите, изплатени от съставните компании на индекса BET, реализира поскъпване от 4.7% в рамките на 
месеца. Последната седмица от Май бе изключително позитивна, като в основата на бичите настроения бяха резултатите от изборите за Европейски 
парламент, намаляването на допълнителните капиталови изисквания за частните пенсионни фондове, законопроекта за премахване на акционерното 
ограничение от 5% в капитала на приватизационните фондове и ребалансирането на акциите от списъка на MSCI. Във фокуса на инвеститорите бяха акциите 
на Nuclearelectrica (+9.8%), Fondul Proprietatea (+5.8%) и Digi Communications (+5.0%). 
  
Водещият индекс на Българска фондова борса (SOFIX) отчете повишение от 1.3% през изминалия месец. Традиционно за периода вниманието на 
инвеститорите бе насочено към разпределението на годишния финансов резултат от предходната година. За съжаление емитентите, като „Трейс Груп Холд“ 
АД, „Агрия Груп Холдинг“ АД, „Сирма Груп Холдинг“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Юрий Гагарин“ АД не планират да изплатят дивиденти въпреки 
реализираните печалби. Същевременно други дружества („Адванс Терафонд“ АДСИЦ, „Софарма Трейдинг“, „Монбат“) предлагат равен или по-нисък размер 
на брутния размер на дивидентите спрямо изплатените през 2018г. В края на месеца участниците на БФБ насочиха вниманието си към резултатите на 
публичните компании към първото тримесечие на 2019г. Сравнително добрите резултати в данните на някои от дружествата („Софарма“, „Градус“, „Монбат“) 
спомогна за положителното представяне на акциите им през последните дни на месеца. 
  
През май „Адванс Инвест“ отчете ръст от 0.75%, докато неговият бенчмарк индекс MSCI EFM Europe + CIS ex RU загуби 2.17%. Доходността на фонда за година 
назад, както и за по-дълги периоди, продължава да превъзхожда тази на неговия бенчмарк.  
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