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Глобалните пазари бяха под силен натиск през последния месец на 2015 г. Европейските пазари бяха
подложени на засилени разпродажби като силно влияние оказа решението на Европейската
Централна Банка да не увеличава размера на операциите си по стимулиране на икономиките чрез
програмата за количествени улеснения. Част от пазарите отбелязаха спадове от порядъка на 5-8%.
Обвързаността на страните от региона на Централна и Източна Европа със страните от евро-зоната
обуслови негативните движения и при региона. Индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU задълбочи
спада си за цялата година до над 22% след спад от 5% през декември.
По-чувствителен спад в региона на ЦИЕ бе отчетен от големите пазари, като руският RTS се срина с над
10%, а основният турски индекс загуби нови 4.7% след слабото представяне през цялата година.
При пазарите включени в портфейла на фонда най-силен спад отчете Полша, фактор за представянето
на която се явява и засиленият политически риск след проведените през октомври парламентарни
избори. Основният полски индекс задълбочи загубите си от началото на годината до близо 20% след
нов спад от 3.5% през декември. Чешкият пазар загуби 2% през изминалия месец, а останалите пазари
от портфейла на фонда – Латвия, Естония и Унгария приключиха с ръст от под 1%.
През декември цената на дяловете на фонда остана почти без промяна, запазвайки много по-силното
си представяне спрямо бенчмарка през 2015 г.
Детайлен отчет за дейността на фонда през изминалата година, както и стратегията ни за 2016 г. ще
бъде представен в подробния годишен инвестиционен коментар, който ще бъде изготвен до края на
януари.
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