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Активи: 3 055 957 лв.
НСА на дял в евро: 0,8205

ДФ Адванс Възможности в
Нова Европа
MSCI EFM Europe + CIS ex RU

Изменение през май, 2015 г.
-5.03 %

Изменение YTD
-0,83 %

-4.36 %

-3,69 %

Течащите преговори между Гърция и кредиторите бе в основата на силна волатилност на пазарите
през изминалия месец, като юни приключи надолу за почти всички европейски пазари. Европейските
акции като цяло бяха под силен натиск в следствие на липсата на споразумение създаващо опасност
за излизане на Гърция от еврозоната, като основната част от развитите европейски пазари загубиха
между 4 и 6 %. Регионът на Централна и Източна Европа също бе под силен натиск, като част от
страните от региона се намират в силна обвързаност с Гърция по линия на търговски отношения и
присъствие на гръцки банки в местната банкова система, а други са изложени на опасност предвид
силните си търговски връзки с еврозоната. Индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU се понижи с над 4 %
през юни.
Представянето на фонда бе повлияно от осезаемия спад на полския пазар, който се обезцени с близо 5
%, а Чехия загуби 4 % през месеца. В допълнение на спада на пазарите, негативен ефект оказа и
поевтиняването на полската злота с 1,5 % спрямо еврото. Унгарският пазар се обезцени с малко над 2
%, като местната валута също загуби позиции, понижавайки се с 2 % спрямо еврото.
Особено силен ефект имаше и силният спад на Австрия, чийто основен индекс се обезцени с повече от
6 %. Инвестициите на фонда в австрийски компании, които развиват дейност и в Централна и Източна
Европа, бяха малко над 10 % в края на месеца и така спадът на австрийския пазар се отрази на
движението на цената на фонда.
Макар и с по-ограничен спад, балтийските пазари също приключиха месеца на отрицателна
територия.
Подробен отчет за дейността ни през първото шестмесечие на годината, както и очакванията ни и
стратегията ни за втората половина ще бъде представен в подробния ни регулярен полугодишен
коментар, който ще публикуваме до края на юли.
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