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Обявяването на увеличаване на стимулите за страните от евро-зоната от страна на Европейската
централна банка през март, както и индикациите за предпазливост по отношение на покачването на
лихвените нива в САЩ прекъснаха негативната тенденция на пазарите от началото на годината.
Повечето пазари приключиха месеца нагоре, а част от тях успяха и да изтрият загубите от началото на
годината. С най-силен ръст бяха развиващите се пазари, сред които със силно представяне се
отличаваше и региона на Централна и Източна Европа. Представянето на индексите за региона бе
значително повлияно от силния ръст на руския пазар, който поскъпна рязко (+14% за месеца) като
резултат от осезаемото поскъпване на петрола през изминалия месец. Ръстът от близо 10% на турския
пазар също имаше силен принос за значителното поскъпване на общите регионални индекси.
При пазарите включени в портфейла на фонда най-силен ръст бе отбелязан от унгарският индекс,
който след ръст от над 13% през март, вече е на нива от над 10% нагоре спрямо началото на годината.
Повишеният политически риск предвид предприеманите реформи от новия полски кабинет оказваше
негативен ефект върху пазара предходните месеци, но през март отстъпи на позитивните настроения.
Така полският WIG20 също успя да изтрие загубите си от началото на годината след ръст от 9.5% през
март (+7.5% за първото тримесечие). Чешкият пазар се представи също силно, поскъпвайки с близо
5%, но все още се намира под нивата от началото на годината (-5.9% към края на март).
От Балтийските пазари Естония бе с най-силно представяне, както през март, така и от началото на
годината – естонският пазар бе с ръст от 8% спрямо началото на годината към края на март след ръст
от близо 5% миналия месец. Литовският пазар поскъпна с 2.6% докато латвийският бе почти без
промяна.
Австрийския пазар, към който фонда има експозиция чрез инвестиции в компании, които генерират
значителна част от бизнеса си в ЦИЕ, също бе част от позитивните тенденции през месеца, като
индексът ATX скочи с над 5%, но все още се намира на отрицателна територия спрямо началото на
годината (-5.3% към края на март).
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