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Глобалните пазари бяха под натиск през юни като резултат от опасенията за осезаеми 
ефекти върху икономиките от очертаващите се търговски войни. Регионът на Централна и 
Източна Европа също пострада от негативните настроения като индексът MSCI EFM 
Europe+CIS ex RU се понижи с нови 2% през месеца и така загубите му от началото на 
годината наближават 18%.  
 
Освен пазарите, местните валути също бяха под натиск. Полският пазар задълбочи 
загубите си от началото на годината до над 13% след спад на WIG20 от 1%. В 
допълнение на това полската злота загуби 1% спрямо еврото през месеца. Особено 
значителна обаче бе загубата на унгарския форинт, който се обезцени с 3% спрямо 
еврото през юни. Унгарският пазар остава на отрицателна територия от началото на 
годината въпреки ръста на BUX от 2.2% през изминалия месец.  
 
Чешкият пазар загуби 1.1%,  а чешката крона се обезцени с близо 1% спрямо еврото 
през юни. Върху представянето на фонда натежа и движението на австрийските акции, 
към които имаме експозиция поради негативните движения там. ATX индексът приключи 
месеца със загуба от 3.2%. При балтийските пазари движенията бяха смесени. Естонският 
индекс добави 2.3% към стойността си, докато литовският приключи с лек спад.  
 
Въпреки спада за месеца, фондът запазва много по-силното си представяне от бенчмарка 
от началото на годината, както и в по-дългосрочен план.  
 
До края на месеца ще бъде публикуван детайлен отчет за резултати на фонда за първото 
полугодие, както и стратегията ни до края на 2018г.  
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