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През август се засилиха опасенията от корекция на пазарите, като движенията бяха смесени.
Развиващите се пазари продължиха да се представят по-силно от развитите. С най-силно развитие в
световен мащаб бяха пазарите от Централна и Източна Европа, като MSCI EFM Europe+CIS ex RU се
покачи с 3.97% за месеца.
През месеца продължи много силното представяне на полския пазар, като WIG 20 отчете ръст от 6% за
месеца, като така с ръста си от 29.2% от началото на годината, той попада в топ 10 на най-добре
представящите се пазари в световен мащаб. Унгарският пазар също се представи силно с ръст на
индекса от 6.5%. Представянето на Чехия бе по-слабо, но все пак индексът PX приключи месеца на
позитивна територия с ръст от 1.3%. Естонският индекс приключи с ръст от 3.3%, а литовският също
отчете осезаем ръст (+5.3%).
Междинно публикуваните от Евростат данни за ръста на БВП в Европейския съюз през второто
тримесечие на годината продължават да свидетелстват, че страните от региона на Централна и
Източна Европа се развиват с изпреварващи темпове спрямо развита Европа. С най-силен тепм за
целия Европейски съюз продължава да се развива Румъния, чиято икономика е нараснала с 5.7% през
второто тримесечие на годината спрямо година назад. Страните, към които фондът има експозиция
също отчетоха впечатляваща динамика в развитието си. Чешката икономика отчита ръст от 4.7% на
годишна база през второто тримесечие при среден ръст от 2.3% за евро-зоната. Полската икономика
също продължава да се развива динамично с ръст на БВП от 4.4% - осезаемо над темповете от 2016 г.
Особено видимо засилване на темпа се наблюдава при балтийските икономика като Естония отчете
ръст на БВП от 5.2%, а Литва от 4%, като и при двете страни се наблюдава чувствително засилване на
темпа спрямо миналата година. Междинно публикувани данни за развитието на икономиките през
третото тримесечие на годината създават позитивни очаквания за данните за ръст на БВП и през Q3.
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