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Месец февруари отбеляза много смесено представяне на борсите от региона на Източна Европа. От
една страна, силното поскъпване на повечето глобални пазари (в това число и САЩ) подкрепи
пазарите в Централна Европа – Чехия, Полша и Унгария. Голямото поскъпване обаче видяхме в Русия.
В рубли, индексът MICEX поскъпна с 6.75%, но след силното поскъпване и на рублата, индексът RTS (в
долари) се повиши с над 21%. Това доведе до много силно представяне и на бенчмарка, който следим
– MSCI EFM Europe +CIS, който отбеляза поскъпване от 9.96%. Теглото на Русия в този индекс текущо е
над 63%.
В същото време, по-малките пазари от региона се представиха значително по-слабо. В Украйна
видяхме поскъпване от 16.4% в местна валута, но в реално изражение индексът PFTS отбеляза спад.
Спад отбелязаха и пазарите в България (-2.54% за SOFIX), Хърватска (понижение от 1.09% за CROBEX) и
Сърбия(спад от 0.94% за индекса BELEX 15). От пазарите в портфейла на Фонда, единствено Румъния
отбеляза скромен ръст от 1.60%.
Слабото представяне на Украйна и балканските пазари доведе до солидно изоставане в представянето
на портфейла на Фонда, който отбеляза ръст от само 0.51%. От началото на годината порфейлът на
Адванс Източна Европа е нагоре 2.60% в сравнение поскъпването на бенчмарка от 13.40%.
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