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Позитивните настроения на глобалните пазари през март се пренесоха и през април. През втората
половина на месеца обаче посоката бе обърната като резултат на излизането на противоречиви
икономически данни.
Продължаващото поскъпване на цената на петрола, която се покачи с 20% през месеца, оказа
подкрепа на руския пазар. С оглед на високото тегло на руските акции, регионалните индекси
приключиха месеца на положителна територия. MSCI EFM Europe+CIS се покачи с 2.63% докато
индексът изключващ Русия отчете спад от 1.57%.
Руските акции поскъпнаха с 4.4% през месеца, изразено в местна валута, като поскъпването на
рублата доведе до ръст на доларово-деноминирания RTS от 8.6%. Турският пазар продължи да се
представя позитивно през месеца, отчитайки покачване от 2.4%. За разлика от тях Румъния задълбочи
загубите си от началото на годината след спад от над 4% за месеца. Българският пазар приключи леко
надолу, а Сърбия и Хърватска поскъпнаха съответно с 1.9 и 1.1%. Украинският UX индекс отчете много
силен ръст през месеца (+14.7%) след много слабо представяне през първото тримесечие на годината,
както и през 2015 г.
През месеца увеличихме леко теглото на турския пазар предвид позитивния тренд там. Политическия
риск в страната към момента обаче стои в основата на по-умереното присъствие на Турция в
портфейла на фонда, който бе добавен от тази година. При отслабване на напрежението на
политическата сцена, теглото на Турция може да бъде допълнително увеличено. Развитието на
икономиката остава стабилно, като през април МВФ ревизира нагоре прогнозата си за ръста на
турската икономика за 2016 г. с 0.9 % пункта до 3.8%. Това е и един най-силните темпове на ръст в
региона и Европа като цяло, като единствено за Румъния се очаква ръст на БВП от над 4% (прогнозата
от 4.2% също е повишена спрямо предходните очаквания).
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.
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.

