ДФ Адванс Възможности в Нова Европа – инвестиционен коментар за юни 2016
година
Надя Неделчева
Портфейлен мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Месец юни бе много волатилен за световните пазари като резултат от изненадващият вот на
Великобритания за напускане на Европейския съюз при проведения на 23 юни референдум. При
крайна несигурност относно начина и времето на напускането на общността, първоначалната
реакция на част от пазарите от Централна и Източна Европа бе негативна както поради общите
негативни настроения, така и поради наличието на икономически връзки с Великобритания. Така
MSCI EFM Europe + CIS ex RU продължи да се представя слабо като се понижи с 4% през месеца.
Полша, която е в най-голяма степен свързана по линия на износ с Великобритания, отчете спад на
основния индекс от 3.2% като в допълнение на това полската злота загуби 1% спрямо еврото. Чешкият
пазар отчете най-силен спад сред пазарите от портфейла, понижавайки се с 8.6% през юни, с което е
най-зле представящият се пазар в региона от началото на годината (-14.6%). Чешката крона, която като
цяло е стабилна и се поддържа на определено ниво, така че да не се допусне прекалено поскъпване
спрямо еврото, също пострада частично от резултатите от референдума. Унгарският пазар остана
стабилен, без особено промяна в стойността на индекса, но също се наблюдаваше известна обезценка
на форинта.
Естонският и литовският пазар бяха със слаба промяна, като индексите и на двата пазара се понижиха
с 0.9%.
Върху представянето на фонда натежаха движенията на австрийските компании присъстващи в
портфейла, като австрийският пазар се обезцени с 7.3%.
През юни фондът се представи много близо до използвания бенчмарк.
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 2016 г.
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