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Të dashur investitorë,
Me këtë përmbledhje duam t'ju informojmë rreth ngjarjeve më të rëndësishme në tregjet financiare dhe ekonominë
botërore të tremujorit të parë, e cila u karakterizua me një periudhë mjaft të paqëndrueshme. Ne kemi përgatitur një
përmbledhje të tregut global të aksioneve, se si ato kanë ndikuar në ekonominë globale dhe rritjen e kompanive që
janë pjesë e portofolit tonë, si dhe performancën e fondeve tona dhe krahasimin me indekset botërore të bursave.
Si më parë, qëllimi dhe përgjegjësia jonë kryesore ndaj jush mbetet administrimi i suksesshëm i aseteve tuaja,
në përputhje me strategjinë e investimeve për të cilën keni rënë dakord.
Qëllimi i investimit të WVP Top Invest vazhdon të arrihet përmes administrimit profesional të aseteve të fondit, pra
krijimit të një portofoli të letrave me vlerë në tregjet më të zhvilluara dhe më të rregulluara në botë, duke investuar në
kompani të mëdha - "Large Caps" të cilët janë liderë në industritë e tyre. Fokusi i politikës së investimeve të fondit
te investimit WVP TOP Invest janë kompanitë me një kapitalizm tregu prej mbi 2 miliardë dollarë që kanë potencial
të madh për rritjen e biznesit dhe kompanitë me borxh të ulët ose kanë një aftësi të lartë për të paguar shpenzimet
e interesit te borxhit. Fondi është i destinuar për të gjithë investitorët të cilët dëshirojnë të arrijnë një kthim tërheqës
duke përfituar nga rritja globale e ekonomisë botërore, veçanërisht në ekonomitë më të zhvilluara në botë si SH.B.A.,
BE dhe MB dhe duke gjeneruar të ardhura nga dividendi .
Fondi i investimit WVP Global vazhdon të jetë i destinuar për investitorët te cilët kane kursimet e tyre ne monedhën
EURO edhe qe janë te interesuar te investojnë ne kompanitë me te suksesshme edhe ndër më inovatore botërore
që janë pjese e portofolit te fondit.
.
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ANALIZA E PERFORMANCËS SË
FONDIT
WVP TOP Invest

Çmimi I aksioneve Q2 2021
Gjatë tremujorit të dytë të vitit, rritja e tregjeve të kapitalit vazhdoi. Shkalla
e vaksinimit është rritur në shumicën e ekonomive të zhvilluara, veçanërisht
në Evropë, te cilat tani po ecën me hapin e Mbreterise se bashkuar dhe
SH.B.A. Ekonomitë në zhvillim kanë vazhduar të mbeten prapa në
vaksinimin, por rastet mbeten shumë të ulëta në Kinë dhe duket se kanë
arritur kulmin në Indi. Të dhënat pozitive ekonomike dhe ritmi i rritur i
vaksinimit i kombinuar me një rënie të rasteve KOVID-19 ishin arsyeja
kryesore për rritjen e tregjeve të kapitalit në tremujorin e dytë.
Qeveritë në tregjet më të zhvilluara vazhduan të lehtësojnë kufizimet e
lëvizjes së Covid 19. Treguesit ekonomikë në tre muajt e fundit ishin
përgjithësisht shumë të fortë, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, të cilat
regjistruan një normë vjetore të rritjes prej 6.4% në tremujorin e parë.
Megjithëse ekonomia e zonës euro u tkurr me 0.6% në tremujorin e parë,
treguesit kryesorë ekonomikë arritën kulmet shumëvjeçare në shumë
rajone.
Gjithashtu, rezultatet financiare të kompanive në tremujorin e parë ishin
shumë të mira, shumica dërrmuese e kompanive mundën parashikimet
vjetore të fitimeve. Këta faktorë pozitivë ndihmuan aksionet të rriteshin edhe
gjatë tremujorit të dytë. Të gjitha këto ngjarje reflektuan drejtpërdrejt në
çmimin e aksionit të WVP Top Invest, i cili gjatë tremujorit të dytë realizoi
rritje prej 6.87% dhe rritje që nga fillimi i vitit prej 15.26%
3

Si tregues i suksesit të administrimit të pasurive
të investitorëve ne kemi zgjedhur te ndjekim
strategjinë e investimeve të fondit e cila është
investimi në kompani të mëdha multinacionale
dhe ekspozimi primar në tregun evropian. Si
pikë referimi për krahasimin e fitimeve të WVP
Top Invest, ne përdorim WVP Benchmark i cili
kompozohet nga një kombinim i te dy indekseve
të aksioneve botërore: 30% Dow Jones
Industrial Average - I cili eshte i përbërë nga
30 kompani më të mëdha Amerikane që
konsiderohen se përfaqësojnë më mirë
ekonominë amerikane dhe 70% Stoxx Europe
50 – i cili eshte i përbërë nga 50 kompani
evropiane që operojnë në gjithë botën por që
janë pasqyra me e mirë e ekonomisë në
Evropë.
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EKSPOZIMI SEKTORIAL

Pjesa më e madhe e fondit aktualisht
është e pozicionuar në kompani në
sektorët e shëndetësisë, shërbimeve
financiare, IT dhe konsumit jo-ciklik.
Nga ana tjetër, diversifikimi dhe
ekspozimi i sektorëve të tillë si
energjia, cikli i konsumit, lëndët e para,
industria që konsiderohen sektorë që
janë ekonomikisht më të ndjeshëm, na
lejojnë të përfitojmë nga rritja aktuale e
këtyre sektorëve – Ne periudha te
ekspansionit ekonomik.

Lëvizja e sektorëve në të cilat portofoli është ekspozuar
Në SH.B.A., sektorët e Energjisë (+ 44,46%
YTD), Financave (+ 28,59% YTD) dhe Pasurive
të Paluajtshme (+ 22,45% YTD) ishin sektorët
me performancën më të lartë në gjysmën e parë
të 2021. Fituesit në gjysmën e parë të vitit në
Evropë janë: Konsumi Ciklik (20.44% YTD),
Financat (15.02% YTD) dhe Materialet
(13.08%). Të gjithë këta sektorë përfituan nga
rihapja e ekonomive që filluan në TM4 2020.
Vetëm për tremujorin e dytë, sektori IT i SHBA
kishte performancën më të mirë (+10,63 TM2) ky rezultat u ndikua nga rezultatet e publikuara
të kompanive, te cilat kishin nje fitim më të lartë
se parashikimet e tyre, ndërsa në Evropë vetëm
për tremujorin e dytë fituesi ishte sektori i
Shëndetësisë (+ 10.15% TM2). Sektori i
shërbimeve të mbrojtjes arriti rezultatin më të
ulët si në SHBA (+ 4.03% YTD; -2.21% Q2)
ashtu edhe në Evropë (-3% YTD; -2.07% Q2)
për të dy periudhat e analizuara. Sektorët
rezistentë ndaj inflacionit performuan mirë dhe
pritet të vazhdojnë të favorizohen në gjysmën e
dytë të vitit 2021 - veçanërisht sektori i pasurive
të patundshme, i cili konsiderohet një mbrojtje e
mirë ndaj inflacionit..

Извор: Eikon, Refinitiv
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Ekspozimi në valutë

Strategjia e Fondit është një investim dominues i fondeve në
aksione evropiane.
Grafiku tregon se 57.01% e aseteve të Fondit
janë të ekspozuar ndaj aksioneve në Euro,
atëherë 29.42 % është ekspozimi ndaj
aksioneve në dollarë dhe pjesa tjetër e aseteve
i përkasin monedhave të tjera si Franga
Zvicerane, Pounds Britanike janë në mënyrë
që të shpërndajnë investitorët fondet dhe
mbrojnë nga rreziqet e monedhës që lindin kur
investoni në instrumente financiarë me
monedha të huaja.
Извор: WVP Fund Management

Lëvizja e tregjeve valutore ndaj të cileve ekspozohet portofoli në raport
me euron
Në gjysmën e parë të vitit, shumica e valutave kishin një vlerësim kundrejt valutës Euro. Paundi britanik
dhe rubla ruse u rritën më së shumti, duke u rritur me 4.3%, indeksi i dollarit u rrit 3.02%, korona daneze
0,07% dhe franga zvicerane ra 1,4%.
Vetëm për tremujorin e dytë, dollari amerikan dhe paundi britanik u zhvlerësuan ndaj euros përkatësisht
me 1% dhe 0.7%, ndërsa rritja më e lartë në TM2 ishte rubla ruse prej 2.4%, e ndjekur nga franga
zvicerane me një rritje prej gati 1 % dhe një rritje minimale e koronës daneze prej 0,02%,.
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WVP Top Invest

Novo
Nordisk

LVMH MOET
HENNESSY
LOUIS
VUITTON

SAP SE

Novo Nordisk është një kompani e kujdesit shëndetësor e
angazhuar në kërkimin, zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e
produkteve farmaceutike në të gjithë botën. Me gati 50% të tregut
në tregun global të insulinës, Novo Nordisk A / S është një nga
furnizuesit kryesorë të produkteve për trajtimin e diabetit me
qendër në Danimarkë. Kompania prodhon dhe shet lloje të
ndryshme të insulinave moderne, trajtime diabeti me injeksion dhe
agjentë oralë antidiabetikë. Sipas rezultateve të fundit të botuara
nga tremujori i parë i vitit 2021, shitjet e Novo Nordisk në TM1 u
rritën me 7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Fitimi operativ i Kompanisë u rrit me 3% në 2.63 miliardë
dollarë. Fitimi neto i tremujorit të parë të Novo Nordisk ishte
2.03 miliardë dollarë, nga 1.92 miliardë dollarë një vit më parë.
Novo Nordisk për vitin 2021 pret rritje në të ardhurat neto prej 610%, ndërsa për fitimin operativ pret rritje prej 5-9%..

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE është kompania më e
madhe e mallrave luksoze në botë. LVMH prodhon verëra dhe pije
alkoolike (Dom Perigon, Moet & Chandon, Veuve Clicquot dhe
Hennessy), parfume (Christian Dior, Guerlain dhe Givenchy),
produkte kozmetikë (Make Up For Ever, Fresh and Benefit), modë
dhe produkte lëkure (Mark Jacobs, Givenchy , Kenzo dhe Louis
Vuitton) dhe ora dhe bizhuteri (TAG Heuer, Bullgari). LVMH
Selective Retail përfshin dyqane kozmetike Sephora,
departamente të dyqaneve Le Bon Marche Paris dhe DFS Group.
Sipas rezultateve të fundit të botuara për tremujorin e parë të 2021,
të ardhurat totale të LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton janë 14
miliardë euro dhe janë rritur me 32% krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar. Të gjithë segmentet e shitjeve të Grupit
u rritën, me përjashtim të Tregtisë Selektive me Pakicë, e cila ishte
ende e prekur nga kufizimet ndërkombëtare. Për sa i përket
rajoneve, Kompania kishte rritjen më të lartë të shitjeve në Shtetet
e Bashkuara dhe Azi.
.

SAP SE është një kompani gjermane që ofron softuer në formën e
aplikacioneve të ndërmarrjeve në fushën e menaxhimit të
operacioneve të biznesit dhe marrëdhënieve me klientët. Isshtë
kompania më e madhe evropiane dhe e tretë e renditur e
programeve në botë. Kompania operon përmes tre segmenteve:
Aplikime, Teknologji dhe Shërbime, përmes të cilave merret me
shitjen e licencave të softuerit, pajtimet në aplikacionet e saj në
cloud dhe shërbimet e lidhura me to. Qëllimi i kompanisë është të
zhvillojë softuer për menaxhimin e të gjitha aktiviteteve të biznesit,
të tilla si kontabiliteti, kontrolli, shitjet, blerjet, prodhimi i
marketingut, etj. Sipas rezultateve të fundit të botuara nga tremujori
i parë i vitit 2021, SAP tregon forcimin e vazhdueshëm të pozicionit
të tij në tregun e reve. Shitjet e SAP në TM1 arritën në 6.35 miliardë
euro, ose një rënie e lehtë prej 3% krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar. SAP realizoi një fitim operativ prej 0.96
miliardë euro ose kishte një rënie prej 21% në krahasim me të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kjo ishte rezultat i rritjes së
kostove dhe ristrukturimit

7

8

Analiza e performancës së fondit
WVP Global

Çmimi I aksioneve Q2 2021

Fondi i investimit WVP Global është nje fond investimi i destinuar për
investitorët te cilet kanë kursimet e tyre në monedhën EURO edhe që
janë të interesuar të investojnë në kompanitë më të suksesshme edhe
me të medha botërore që janë pjesë e portofolit të fondit. Fondi eshte
krijuar në 11 janar 2021 duke pare nevojën e tregut të investimeve
shqiptare për nje fond investimi i cili investon shumicën e kapitalit te tij
në aksione duke përdorur monedhen euro. Që nga momenti i krijimit të
fondit deri në datën 30 qershor 2021 fondi i investimit ka pasur një rritje
prej 15.8 % duke e rritur vlerën e kuotës së fondit në vlerën 115.8 euro.

Ekspozimi sektorial

Pjesa më e madhe e fondit aktualisht
është e pozicionuar në kompani te
cilat janë pjesë e sektorëve të
teknologjisë, konsumit të përditshëm
dhe shërbimeve financiare. Por
gjithashtu diversifikimi dhe ekspozimi
në sektorët si sektori i shëndetësisë,
të telekomunikacionit edhe te
energjisë, të cilat janë sektore
të ndjeshëm ekonomikisht, na lejojnë
neve te ulim rrezikun e portofolit tonë
duke e shperndarë investimin ne
sektore shume të rendesishem te
ekonomisë botërore

Ekspozimi në valutë
Nga grafiku mund të vërejmë se 37.04 % te aseteve
të Fondit janë te investuara ne monedhen euro,
pastaj 46.10% është e ekspozuar ne aksione te cilat
tregetohet ne monedhen Dollar ( USD ) dhe pjesa
tjetër e fondeve që u përkasin monedhave të tjera të
tilla si franga zvicerane, dhe pound britanik kanë për
qëllim shpërndarjen e aktiveve të investitorëve dhe
mbrojtjen nga rreziqet e monedhës që paraqiten kur
investoni në instrumente financiarë në valuta të huaja.

Извор: data.oecd.org
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Biogen është një kompani amerikane shumëkombëshe e
bioteknologjisë që hulumton terapi inovative për njerëzit që jetojnë
me sëmundje të rënda neurologjike dhe neurodegjenerative.
Kompania është një pioniere në bioteknologji dhe sot ka një
portofol kryesor të barnave për trajtimin e sklerozës së
shumëfishtë, ka lëshuar ilaçin e parë dhe të vetëm të autorizuar
për atrofi muskulore të shtyllës kurrizore dhe është në krye të
kërkimeve neurologjike në kushte të tilla si Alzheimer, Parkinson
sëmundja dhe skleroza anësore amiotrofike. Sipas rezultateve të
fundit të botuara nga tremujori i parë i vitit 2021, Biogen arriti
shitje totale prej 2.69 miliardë dollarë, që është një rënie prej 24%
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për shkak të të
ardhurave të reduktuara, fitimi neto në tremujorin e parë ra me
41.6%. Më 7 qershor 2021, Administrata Amerikane e Ushqimit
dhe Barnave miratoi ADUHELM për të ndihmuar në trajtimin e
pacientëve me sëmundjen e Alzheimerit. Miratimi i ADUHELM
është ilaçi i parë i ri që lidhet me sëmundjen Alzheimer që
nga viti 2003 dhe duket se ndihmon në ngadalësimin e
përparimit të sëmundjes.

BIOGEN INC

.

FACEBOOK

ROCHE
HOLDING

Facebook është rrjeti më i madh social në botë. Pothuajse nje ne
dy persona në botë me qasje në internet ka një profil në
platformën që Mark Zuckerberg themeloi në 2004. Facebook
gjithashtu zotëron Instagram, Messenger dhe WhatsApp, si dhe
platformën e realitetit virtual Oculus. 90% e të ardhurave totale të
kompanisë gjenerohen përmes reklamave, nga të cilat 50% vijnë
nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Fitimet e Facebook në
tremujorin e parë të vitit 2021 prej 3.30 USD për aksion tejkaluan
pritjet e analistëve. Facebook në tremujorin e parë të vitit 2021
gjeneroi të ardhura totale prej 26,17 miliardë dollarësh, që është
47.6% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Fitimi
operativ i Facebook arriti në 11.38 miliardë dollarë amerikanë,
një rritje prej 93.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të
kaluar. Marzhi operativ për tremujorin e parë është 43.5%
krahasuar me 33.2% në tremujorin e parë të vitit 2020..

Roche Holding është një kompani zvicerane me seli në Basel,
është një kompani udhëheqëse e kujdesit shëndetësor e
përqendruar në zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve inovative
diagnostike dhe terapeutike që mundësojnë zbulimin dhe
parandalimin e hershëm të sëmundjeve, si dhe trajtimin dhe
monitorimin e tyre. Kompania operon përmes dy segmenteve:
Farmaceutikë dhe Diagnostikë. Roche është gjithashtu shumë
aktive në kërkimin e AIDS-it. Vetëm disa kompani në botë
investojnë më shumë në kërkime dhe zhvillime sesa Roche.
Roche mbetet e përkushtuar për të luftuar pandeminë Covid 19
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ANALIZA KRAHASUESE E
PERFORMANCES SË FONDEVE
TË INVESTIMIT NË TREGUN
SHQIPËTAR
WVP Fund Management Tirana ka kryer një studim tregu të
performancës së fondeve të investimit që i ofrohen investitorëve
shqiptarë të cilët janë fonde investimi të licencuar nga Autoriteti i
mbikëqyrjes financiare.
Ne këtë studim janë krahasuar performancat e fondeve të
investimit të cilat operojnë në monedhën LEK me performancë e
fondit të investimit WVP Top Invest që shoqeria jonë menaxhon.
Gjate këtij studimi statistikor vërejmë që fondi i përbashkët i
investimit WVP Top Invest ka pasur një performance më të mirë
se fondet e tjera të ngjashme të investimit të cilët operojnë ne
Republikën e Shqipërisë. WVP Fund Management Tirana me
kenaqësi informon që Fondi WVP Top Invest ka shperblyer
investitorët me një kthim investimi prej 24.28 % në 12 muajt e
fundit (nga 30.06.2020 deri në 30.06.2021).
Te dhënat zyrtare të studimit statistikor janë marre nga ky burim
zyrtar i ALSE.al
FONDET - Bursa Shqiptare e Titujve (alse.al).
https://bit.ly/2Uvw4lu

E njëjta metodë është perdorur për të krahasuar performancat e
fondeve të investimit te cilat operojnë në monedhen EURO me
performancën e fondit të investimit WVP Global që shoqëria jonë
menaxhon. Gjate këtij studimi statistikor vërejmë që fondi i
perbashkët i investimit WVP Global ka pasur një performance më
të mirë se fondet e tjera të ngjashme të investimit të cilët operojnë
në Republiken e Shqiperise. WVP Fund Management Tirana me
kënaqesi informon që Fondi i investimit WVP Global ka
shpërblyer investitorët me një kthim investimi prej 15.81 % që nga
data e krijimit të fondit deri në daten 30.06.2021 (periudha
11.01.2021 deri në 30.06.2021).
Te dhënat zyrtare të studimit statistikor janë marrë nga ky burim
zyrtar i ALSE.al
FONDET - Bursa Shqiptare e Titujve (alse.al).
https://bit.ly/2Uvw4lu

Rikujtojmë që synimi edhe politika e fondeve të investimit që shoqëria WVP Fund Management Tirana menaxhon
është një politike afatgjate investimi, ku parat e investitorëve investohen në kompanitë më të suksesshme në
shtetet e zhvilluara. Performanca në afatshkurtër na bën krenar edhe na shtyn të punojme më shumë për të
shperblyer besimin e investitoreve tane.
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TREGUESIT MAKROEKONOMIKE

Composite Leading Indicator

: data.oecd.org

Business confidence index

data.oecd.org

Politika monetare dhe fiskale e SHBA mbetet mbështetëse e rimëkëmbjes së ekonomisë. Rezerva Federale e
Sh.B.A mbajti normën e saj të interesit të pandryshuar në pothuajse zero përqind pas takimit të qershorit. Zyrtarët
e Rezervës Federale përsëritën pozicionin e tyre të mbajtur prej kohësh se çdo rritje e inflacionit do të ishte e
përkohshme dhe për shkak të ndërprerjeve të zinxhirit të furnizimit në lidhje me pandeminë sesa një kthim në
problemet e inflacionit të stilit te viteve 1970.
Në përgjithësi, panorama ekonomike në Shtetet e Bashkuara mbeti pozitive. PBB në tremujorin e parë u rrit në
6.4%, e cila është modestisht më e ulët se konsensusi prej 6.7%. Rritja e konsumit ishte veçanërisht e fortë.
Aktiviteti industrial, i matur nga indeksi i menaxherëve të blerjes (PMI), u rrit nga 59.7 në Mars në 63.9 në Qershor.
Sipas të dhënave nga Byroja Amerikane e Statistikave, indeksi i çmimeve të konsumit në qershor u rrit me 0.9%
ndërsa çdo vit me 5.4% mbi të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Me përjashtim të ushqimit dhe energjisë, i
ashtuquajturi inflacioni bazë u rrit me 4.5% nga qershori 2020. Fed parashikon inflacion prej 2.4% për vitin 2021,
pak më i lartë se niveli i synuar i inflacionit prej 2%
Pandemia aktuale e koronavirusit (KOVID-19) në Evropë vazhdoi të ndikojë në aktivitetin ekonomik në tremujorin
e parë të 2021. PBB reale ra përsëri në tremujorin e parë të 2021. Sipas Eurostat, PBB reale ra me 0.3% në
tremujorin e parë.
Përparimi i fundit në trajtimin e pandemisë duhet të çojë në një kërcim të konsiderueshëm nga tremujori i dytë i vitit
e tutje. Në veçanti, përdorimi më i shpejtë i vaksinave i kombinuar me një rënie të shkallës së infeksioneve duhet
të lejojë një lehtësim të shpejtë të masave të përmbajtjes në gjysmën e dytë të vitit 2021. Shkalla e papunësisë në
zonën e euros në maj 2021 ishte 7.9%, një rënie e lehtë nga prilli kur ishte 8.1%. Shkalla e inflacionit në qershor
2021 ishte 1.9% dhe është në rënie të lehtë nga maji kur ishte 2.0%. BQE pret që inflacioni të rritet në 1.9% në
2021, i nxitur nga faktorë të përkohshëm në rritje, përpara se të kthehet në 1.5% dhe 1.4% përkatësisht në 2022
dhe 2023..
Sipas raportit të fundit të FMN-së Ekonomia Botërore e FMN-së nga Prilli 2021 pas tkurrjes prej -3.3 përqind në
2020, FMN parashikon që ekonomia globale të rritet nga 6% në 2021 në 4.4 përqind në 2022. Sipas raportit të
Bankës Botërore nga qershori 2021 mbi perspektivën ekonomike globale, ekonomia globale parashikohet të rritet
në 5.6% në 2021, në 4.3% në 2022..
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REKOMANDIM PER INVESTITORET
Të dhëna pozitive ekonomike dhe
shkalla e rritur e vaksinimit i kombinuar me një rënie
në rastet e KOVID-19 ndihmuan në vendosjen e
ritmit për rimëkëmbjen globale. Sidoqoftë,
përkundër progresit të dukshëm kundër KOVID-19,
pandemia nuk ka mbaruar. Shkalla e vaksinimit në
shumicën e vendeve në zhvillim mbetet prapa atyre
të vendeve të zhvilluara, me raste KOVID-19 që
shpërthejnë në tremujorin e dytë. Anglia, ndërkohë,
ka shtyrë një rihapje të planifikuar ekonomike mes
shqetësimeve në lidhje me përhapjen e variantit.
Delta KOVID-19, e cila ishte pas fluksit të rasteve
në Indi. Pastaj, në fund të qershorit, si Australia
ashtu edhe Afrika e Jugut rifilluan bllokadën lokale
për shkak të rritjes së rasteve të variantit Delta..
Sidoqoftë, mbetet mundësia që një variant i ri i
COVID-19 të shfaqet dhe t'i bëjë vaksinat më pak
efektive. Pavarësisht nga shumë faktorë që mund të
shkaktojnë paqëndrueshmëri, përmirësimi i
treguesve ekonomikë ofron mundësi për investitorët
që janë selektivë dhe këmbëngulës.

Ne i kuptojmë rreziqet me të cilat përballen tregjet e kapitalit dhe ekonomitë dhe jemi të përkushtuar t'ju
ndihmojmë të menaxhoni në mënyrë efektive pasuritë tuaja në këtë mjedis ende sfidues. Investimi i
suksesshëm është një maratonë, jo një vrapim i shpejtë, dhe madje periudha të përkohshme të
paqëndrueshmërisë, siç kemi përjetuar gjatë fillimit të pandemisë, nuk do të ndryshojnë qasjen e
larmishme për të përmbushur qëllimet tuaja afatgjata të investimeve. Prandaj, është thelbësore të
qëndrosh i investuar, të jesh i durueshëm dhe t'i përmbahesh planit.
Duke pasur parasysh treguesit pozitivë ekonomikë në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, rezultatet e
forta financiare të kompanive, ritmin e mirë të vaksinimit, ne presim një rritje të vazhdueshme në
tregjet e kapitalit në periudhën e ardhshme. Ne ju rekomandojmë që të vazhdoni të investoni më
shpesh, në mënyrë që të bëni mesatare çmimin me të cilin janë blerë aksionet. Shumat e investuara në
fondet e investimit investohen në kompani me cilësi të jashtëzakonshme - nxitës të ekonomive botërore,
në të dy ciklet e biznesit ekspansiv edhe recesive.
Ne rekomandojmë që investitorët të vazhdojnë t'i përmbahen qëllimeve të tyre të përcaktuara
financiare pa u përpjekur të godasin kuotat me piken më të larte ose më të ulet. Ne besojmë se
në planin afatgjatë kjo strategji është shumë më e justifikuar sesa strategjia e "ndjekjes së fitimeve
afatshkurtra" përmes transaksioneve të blerjes dhe shitjes. Të jeni të sigurt se i gjithë ekipi ynë do të
mbetet i përkushtuar që të vazhdojmë të lëvizim me sukses përmes këtij mjedisi sfidues të tregut.
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