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След позитивни като цяло движения предходните месеци, през юни се наблюдаваше корекция при 

голяма част от глобалните пазари. Всички регионални индекси приключиха на отрицателна територия 

с изключение на индексите за Източна Европа изключващи Русия. MSCI EFM Europe + CIS ex RU 

приключи месеца с ръст от 0.73% в еврово изражение като ръстът от началото на годината от 17.7% го 

прави най-добре представящия се регионален индекс.  

 

Повечето пазари от портфейла на фонда приключиха месеца на положителна територия в местна 

валута. Полският индекс добави нови 0.8% към стойността си, но същевременно злотата се обезцени с 

1.2%. Полша остава със силно представяне от началото на годината (+18.1% в местна валута).  

 

Чешкият пазар бе в отстъпление през месеца, като PX се понижи с 2.2%. След като таванът върху курса 

на чешката крона спрямо еврото бе премахнат през април, чешката валута продължи да поскъпва 

през юни, отчитайки ръст от 0.9% спрямо еврото. Поскъпването след премахването на тавана обаче е 

сравнително ограничено, като чешката крона е поскъпнала с близо 3% спрямо еврото от април. От 

началото на  годината основният чешки индекс е отбелязал ръст от 6.4%.  

 

С по-силно  представяне беше унгарският пазар, който след ръст от 1.9% през месеца, се намира на 

нива с 10% по-високи спрямо началото на годината.    

 

Естонският и литовският пазар поскъпнаха съответно с 1.8% и 0.8% през юни.  

 

Цената на дяловете на фонда останаха почти без промяна през месеца, запазвайки много по-силното 

си представяне спрямо бенчмарка за година назад.  

 

До края на юли ще бъде публикуван детайлен отчет за дейността на фонда през първата половина на 

годината, както и стратегията ни за втората половина на  2017 г.   
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