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 Изменение през май, 2015 г. Изменение YTD 

ДФ Адванс Възможности в 

Нова Европа 

-3 % +4,42 % 

MSCI EFM Europe + CIS ex RU -1.76 % +0,7 % 

 

Доминантна тема през изминалия месец продължиха да бъдат преговорите на Гърция с кредиторите 

като липсата на индикации за постигане на споразумение оказваше влияние върху европейските 

пазари. Регионът на Централна и Източна Европа като цяло бе под натиск, като индексът MSCI EFM 

Europe + CIS ex RU се понижи с 1,8 % през май.  

 

Представянето на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа бе повлияно най-вече от слабото 

представяне на полският пазар, чийто основен индекс се понижи с 3 %, а в допълнение на това 

полската злота загуби 4,5% спрямо долара. Причината за слабото представяне на пазара и полската 

валута бе изненадващата победа на консервативния претендент Анджей Дуда при проведените през 

месеца президентски избори. Дуда успя да се наложи над досегашния държавен глава Бронислав 

Коморовски, което увеличава вероятността за загуба на парламентарните избори от страна на 

управляващата дясноцентристка партия “Гражданска платформа“, подкрепяща настоящия президент, 

които са планирани за есента. Партията подкрепяща Анджей Дуда – Закон и ред, е известна с по-

скептичната си позиция спрямо Европейския Съюз и победата му се тълкува като начало на завой в 

политиката и по-трудни отношения с европейските партньори.  

 

При останалите пазари включени в портфейла на фонда по-силно движение се наблюдаваше при 

Естония, чийто индекс се понижи с 2,4 %. Унгарският пазар загуби 1 %, но унгарската валута също бе 

под натиск,обезценявайки се с близо 4 % спрямо долара. 

 

През изминалия месец увеличихме теглото на балтийските републики, а също така и на Австрия, 

инвестирайки съобразно стратегията на фонда в австрийски компании, които генерират голяма част 

от приходите си в региона на ЦИЕ.  

 

Цената на дяловете на фонда се понижи с 3 % през месеца, като се запазва по-силното представяне 

спрямо бенчмарка от началото на годината.  

 

Следете анализите на Карол Капитал Мениджмънт 

 

Предупреждение за риска  

 

Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и 

инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите 

във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг 

вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете. 

http://www.karollcapital.bg/analizi/


 
Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация 

на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол 

на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично 

достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg. 

http://www.karollcapital.bg/

