ДФ Адванс Инвест – инвестиционен коментар за юли 2017 г.
Тихомир Каунджиев
Портфейлен мениджър на ДФ Адванс Инвест
През изминалия месец бяхме свидетели на относително слабо активна борсова търговия на двата
фондови пазара, на които инвестира фонда. Общият месечен оборот на регулиран и извън регулиран
пазар БФБ-София бе 47.5 млн.евро., като за същия период борсата в Букурещ отчете транзакции за
общо 280 млн.евро. Пазарите станаха по-активни в края на месеца, когато влязохме в корпоративния
сезон, българските публични компании започнаха да публикуват своите финансови отчети за
шестмесечието. Публикуваните финансови резултати на банките и компаниите с експортна
ориентация, показват продължаваща тенденция на увеличение на оборотите и печалбите на
дружествата, което от своя страна дава позитивизъм на инвеститорите.
Всички борсови индекси на българския фондов пазар приключиха юли на положителна територия.
Основният индекс SOFIX се повиши до 715.21 пункта, което доведе до умерена месечна печалба от
1.7%. Въпреки по-слабото покачване от януари до края на юли SOFIX нараства с 22%, което го нарежда
на пето място сред страните от региона на ЦИЕ. Широкият измерител на българския пазар BGTR30
реализира ръст от 2.5% в рамките на месеца, което потвърждава позитивната тенденция на пазара.
Политическите сътресения свързани с новото правителство на Румъния отшумяха и фондови пазар
възстанови голяма част от реализираната загубата през предходния месец. Основния индекс на
букурещката борса BET отбеляза ръст от 5.4%, достигайки нивото от 8276.55 пункта. Същевременно
индексът BET-TR, който е коригиран, за да отразява дивидентите, изплатени от компаниите в индекса
BET, нарасна с 6.7% до ниво от 10,912.43 пункта.
Силна подкрепа за доброто представяне на фонда за изминалия месец са акциите на IAR Brasov
(+10.8%), OMV Petrom (+10.0%), Алтерко (+9.0%) Banka Transilvania (+7.0%) и Софарма (+6.6%). През
месеца НСА на „Адванс Инвест“ отчита ръст от 3.1%, като същевременно наблюдаваме продължение
на силното представяне на фонда от началото на годината с ръст от 20.4%. Позитивното представяне
на фонда е потвърждава от това, че доходността му следва тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS
ex RU, който от началото на годината реализира поскъпване от 20.3%.
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