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След силния завършек на 2016 г., световните капиталови пазари стартираха новата 2017 г. също по
позитивен начин. "Ефектът Тръмп" все още поддържаше американските акции, които в лицето на
широкия индекс S&P500 постигнаха ръст от 1.8 % през месеца, след като заедно с другия основен
индекс - Dow Jones 30 достигна нови исторически върхове и психологически нива от 2300 и съответно
20 000 пункта. Развиващите се пазари също бяха под пара и постигнаха ръст от 2.91 %. И въпреки, че
американската икономика предложи малко по-слаби от очакваното данни, което в края на месеца
доведе до лека корекция на пазара и накара ФЕД да не анонсира ново покачване на лихвите през
март, сентимента на развитите пазари остава позитивен.
В политическо отношение и двата пазара, включени в портфейла на фонда попаднаха в поредния си
пъзел. Още в първия си месец като премиер Гриндеану и социалистите предложиха изключително
спорна промяна в антикорупционния закон, който даваше възможност случаи на злоупотреби в
рамките до 200 000 леи да не бъдат наказвани със затвор. Това бе последвано от изключително силно
обществено недоволство и най-масовите протести в страната от 25 години насам. ЕК също реагира и
заплаши управляващите със спиране на еврофондовете. В България пък след като в средата на месеца
новоизбраният президент на страната Румен Радев положи клетва, парламентът бе разпуснат и
назначено временно служебно правителство. Насрочени бяха и парламентарни избори за края на
месец март.
Румънският BET най-сетне успя да пробие значително над психологическите 7000 пункта, под които
прекара почти цялата предходна година, след като завърши предишната 2015 г. над тях. Освен ново
правителство през януари, пазарът постигна и нови върхове, след като се изстреля с 6.11 %. Лидерите
по ръст отново бяха енергийните производители, като този път към тях се включиха и
представителите на комуналните услуги.
SOFIX очаквано успокои темпото пред задаващата се зона на съпротива, обусловена от предишния
връх на пазара отпреди почти 3 години. За месеца индексът качи "скромните" 2.7 % на фона на
предишните няколко силни месеца. Сентиментът остава позитивен, като доста акции извън него
направиха изключително силно представяне през месеца.
Месец януари бе много успешен за Адванс Инвест, който успя да постигне ръст от 7.44 % - доста над
средния за двата основни пазара, включени във фонда. За доброто представяне на фонда през първия
месец на годината, сериозен принос имат две от топ 5 позициите му, които през месеца направиха
изключително силен ръст. Акциите на Актив Пропъртис (AKTIV) поскъпнаха с 38 %, а тези на ЧЕЗ
Разпределение (3CZ) с почти 30 %. Представянето на основния бенчмарк MSCI EFM Europe + CIS ex RU
през месец януари също бе позитивно, като той постигна ръст от 2.54 %
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