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След висока волатилност на пазарите през юни като следствие от изненадващия вот на 

Великобритания да напусне Европейския съюз при проведения в края на месеца референдум, юли бе 

много по-позитивен като опасенията по линия на Брекзит осезаемо намалиха влиянието си върху 

пазарите. Представянето на Централна и Източна Европа бе значително повлияно от резултатите от 

референдума поради опасения за негативни ефекти върху икономиките от региона по линия на 

търговски и финансови връзки. През юли част от пазарите успяха да възстановят загубите от юни. 

MSCI EFM Europe + CIS ex RU все пак приключи месеца със слаба промяна (-0.21%). 

 

Полша, която е с най-голямо тегло в портфейла на фонда и бе по-осезаемо засегната от новините за 

резултатите от референдума, не успя да възстанови загубите от юни, като индексът WIG20 се покачи 

едва с 0.5% (оставайки на отрицателна територия от началото на годината от -5.3%). Полската злота 

обаче успя да заличи загубите от юни, поскъпвайки с 1.3% спрямо еврото през изминалия месец. 

Основната част от акциите от портфейла на фонда успяха да се представят по-добре от пазара като 

цяло, допринасяйки за по-добрите резултати на фонда спрямо бенчмарка. С особено добро 

представяне бяха експортните индустриалните компании, като в основата на силното им представяне 

за месеца бяха прогнозите за силни корпоративни отчети за второто тримесечие поради очаквания за 

по-добри резултати не оперативно ниво, подкрепени от по-евтината злота. 

 

Чехия, която пострада най-силно през юни (отчитайки спад от близо 15%), поскъпна силно през юли, 

като PX индексът добави 7.9% към стойността си, но все пак към края на юли бе със 7.8% надолу 

спрямо началото на годината. Унгарският пазар, който остана стабилен през юни, поскъпна с близо 

5% миналия месец и така продължава да бъде сред най-добре представящите се пазари в региона от 

началото на годината с ръст от над 15%. Унгарският форинт също заличи загубите реализирани през 

юни. 

 

Балтийските пазари се представиха силно през месеца, като естонският индекс се повиши с 3%, докато 

литовският скочи с 5.8%. Те също са сред силно представящите се пазари в региона с ръст от началото 

на годината от съответно 12.4% и 11.2%. Австрийският пазар също се представи силно, отчитайки ръст 

от 6.6% през месеца. През месеца фондът успя да се възползва от позитивните движения, като записа 

ръст от 4.26%, значително над представянето на бенчмарка.  
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