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Пазарът на акции в България и Румъния продължи посоката на позитивно развитие, макар и с
сравнително по-умерени темпове. Измерител за този ръст бе месечно покачването на SOFIX от +3,7% и
съответно +2,0% за румънския BET. Индексът на 15-те най-ликвидни компании в България записа найвисоката си стойност за последните 9 години достигайки 657.29 пункта. Основният индекс на
Румънския пазар не успя да задържи новото си най-високо ниво (8296 пункта) и завърши на 8230.46
пункта. Като цяло пазарът на акции в България остана подвластен на позитивите корпоративни
резултати за първо тримесечие и движения в цените свързани с търгови предложения и очаквани
сделки по придобиване. Румънският пазар на акции остана слаб поради малко по-негативно
възприемане на настоящата икономическа ситуация на увеличаващ се фискален и външен дефицит.
В рамките на Април акциите на финансовите и индустриалните компании допринесоха за силното
представяне на SOFIX – най-силен ръст записаха акции на Първа Инвестиционна Банка поскъпнаха
(+22.50% MoM), Стара планина Холд (+7.5% MoM), Монбат (+6.1% MoM), Централна кооперативна банка
(+4.7% MoM). Сред 12-те компании от румънския борсов индекс с най-голям принос към динамиката
на индекса са акциите на OMV Petrom SA (+6.4% MoM),а най-силен ръст реализираха Conpet SA (+13.8%
MoM) и Med Life SA (+9.4% MoM), които бяха включени в него в средата на Март тази година.
През месеца „Адванс Инвест“ постигна ръст от 4.1%, с които от началото на годината вече е с
двуцифрена доходност от 14.8%. Позитивното представяне на фонда е потвърждава от това че
доходността му следва тази на неговия бенчмарк MSCI EFM Europe + CIS ex RU, който от началото на
годината реализира поскъпване от 16.4%.
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