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През месец ноември бяхме свидетели продължаваща тенденция на лек спад в пазарните котировки на
акциите търгувани на пазарите в България и Румъния. Като цяло липсваха големи корпоративни
събития, но обявените корпоративни отчети дадоха добра база за увереност на инвеститорите. През
месеца румънския индекс BET загуби 0.6% от стойността си и завърши на ниво от 7796.21 пункта.
Добрите корпоративни резултати на компаниите бяха засенчени от ескалиралото политическото
напрежение в Румъния след оповестен проект за реформа в правосъдната система и приетата от
правителството данъчна реформа. В допълнение опозицията свика вот на недоверие, който воденото
от социалдемократите правителство на Румъния очаквано оцеля. Същевременно данните на Евростат
пoĸaзвaт, че Pyмъния ocтaвa нaй-бъpзo pacтящaтa иĸoнoмиĸa в Eвpoпeйcĸия cъюз. Предварителните
данни за ръста на БВП през третото тримесечие показват ръст от 8.60% за Румъния и ръст от 3.90% за
България. През ноември основният индекс SOFIX на БФБ-София отчете четвърто поред месечно
понижение, а от включените в него 15 най-ликвидни компании, емисиите само на 6 от тях завършват
месеца с положително изменение. SOFIX изгуби едва 0.95% завършвайки на ново от 665.03 пункта.
Обнадеждаващото състояние на банковия сектор в България бе причината две международни
рейтингови агенции да повишат оценката си. Standard & Poor's повиши кредитния рейтинг на
България от ВВ+ на BBB-, което е най-ниската инвестиционна степен. Fitch също подобри оценката си
с една степен - до BBB със стабилна перспектива. Най-печелившата компания в портфейла на фонда
през месец ноември бе „Актив Пропъртис“ АДСИЦ с ръст от 14.9% последвана от SIF OLTENIA (+9.5%),
„Свилоза“ АД (+7.9%) и BRD - Groupe Societe Generale (+5.7%).
През месец ноември НСА на „Адванс Инвест“ отчете повишение от 1.2% и същевременно затвърди
доброто си представяне на фонда спрямо неговия бенчмарк и основните пазарни индекси на двата
пазара от портфейла на фонда. Позитивното представяне на фонда е потвърждава от това, че
доходността му се представя по добре от тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS ex RU, както от
началото на годината (+21.5%), така и спрямо година назад (+29.2%).
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