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Месец май беше изключително интересен и позитивен по отношение на динамиката и ръста в цените
на акциите в портфейла на фонда. Пазарът на акции в Румъния бе доминиран от позитивни новини
свързани с финансовите резултати на компаниите и позитивни изненади от страна водещите
компании на пазара в Букурещ свързани с предложени по-високи от очакваните дивиденти за
разпределение. Новините за солидна дивидентна доходност и позитивните финансови данни за
първото тримесечие, повлияха силно положително на акциите на Transgaz (+17.5%) и и Romgaz (+9.7%),
които са сред представящите са в рамките на месеца.
Крайният ефект от позитивното развитие повиши водещият индекс BET до 8678.17 пункта, което е ръст
6.55% в рамките на месеца и доходност от 23.8% измерена от началото на годината. Пазарът на акции
в България също бе динамичен като най-силно влияние оказаха консолидираните финансови
резултати и корпоративни новини. Въпреки, че по определени позиции търговията с акциите бе
динамична, основния индекс SOFIX постигна анемичен ръст от едва 0.60% (12.8% от началото на
годината) до ниво от 661.23 пункта. Новините за потенциална продажба на активи в България от
страна на чешката ЧЕЗ повишиха пазарната оценка на нейните местни дъщерни дружества „ЧЕЗ
Разпределение България“ (+9.9%) и „ЧЕЗ Електро България“ (+16.3%). Същевременно обявените в
рамките на май дивиденти от страна на „Булгартабак-Холдинг“ (6.0%), „Химимпорт“ (8.4%) зарадваха
пазара и доведоха до поскъпване. През месеца НСА на „Адванс Инвест“ отчете ръст от 4.55%, с които
от началото на годината продължава да е с двуцифрена доходност от 17.42%. 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 16.85%.
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