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Движенията на глобалните пазари през ноември бяха негативни като цяло. Регионът на Централна и
Източна Европа също се представи слабо след силно позитивни движения от началото на годината,
като MSCI EFM Europe+CIS ex RU отчете силен спад за месеца – 5.13% в еврово изражение.
По-големите пазари от портфейла на фонда приключиха месеца на отрицателна територия. Полският
WIG 20 се понижи с цели 4.6%, но полската злота продължи да поскъпва, добавяйки нови 1.1% към
стойността си спрямо еврото. Унгарският BUX загуби 2.4% от стойността си. Чешкият индекс бе с послаба промяна (-0.6%), като чешката крона продължи да отчита ръст след освобождаването на курса й
спрямо еврото през април, като през ноември добави нови 0.7%. Единствено естонския индекс се
повиши (+1.8%), докато литовският приключи почти без промяна.
Междинно публикуваните данни за ръст на БВП в Европа за третото тримесечие на 2017 г.
продължават да сочат ясно отчетлива тенденция на осезаемо по-ускорени темпове на ръст на
страните от Източна Европа спрямо развитите държави. Полша и Чехия отчетоха ръст от 5% на БВП
през третото тримесечие спрямо година по-рано при среден ръст за Европейския съюз от 2.5%. Ръстът
и на двете централноевропейски икономики се ускори спрямо предходните тримесечия. Ръстът на
унгарската икономика също бе по-силен от средния за общността (3.8%). Естонската икономика отчете
ръст от 4.2%, литовската 3.4%, но с най-впечатляващи темпове се развива Латвия, при която се
наблюдаваше ръст на БВП от 6.2%.
През ноември фондът отчете спад от 1.34%, представяйки се много по-силно от бенчмарка, като така
допълнително увеличи разликата в представянето си от началото на годината.
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