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Въпреки позитивните макро данни от изминалия месец сме свидетели на продължаваща тенденция
на спад в пазарните индекси на борсите в България и Румъния. Ключовите събития през октомври
бяха публикуваните деветмесечни финансови резултати на компаниите, търгувани на БФБ-София,
както и новини, свързани с решенията на акционерните събрания за разпределяне на допълнителни
дивиденти от редица водещите компании търгувани на румънския борсов пазар.
Основният индекс SOFIX реализира продължителен спад в рамките на първите три седмици на месеца,
но под влияние на позитивните корпоративни резултати в края на октомври се възстанови до ниво от
671.41 пункта, но все пак регистрира месечен спад от 2.6%. Това бе втори пореден месечен спад за
българската борса от началото на годината. Тенденцията на спад в основния индекс на БФБ-София бе
продиктувана от натиска на продавачите по позицията на Софарма която е с 15% тегло в основния
борсов индекс на БФБ-София.
Търговската активност на Букурещката фондова борса остана в низходяща тенденция, а водещият
индекс на BET се понижи с 0.4% на месечна база до 7842.76 пункта. Краткосрочният спад на пазара бе
потвърден и от индекса BET-TR, който се коригира, за да отрази дивидентите, изплатени от
компаниите в индекса BET, който спадна с 0.3% до 10409.12 пункта.
Въпреки низходящото движение на пазарните средни, „Адванс Инвест“ затвърди позитивното си
представяне, за което спомогна ръста на акциите на IAR BRASOV (+9.6% МоМ), ROMGAZ S.A. (+2.8%
МоМ), АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ (+0.7% МоМ) и АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ (+0.4% МоМ).
През месец октомври НСА на „Адванс Инвест“ отчете спад от 1.3%, като същевременно наблюдаваме
продължение на силното представяне на фонда спрямо неговия бенчмарк и основните пазарни
индекси на двата пазара от портфейла на фонда. Позитивното представяне на фонда е потвърждава от
това, че доходността му се представя по добре от тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS ex RU,
както от началото на годината (+20.1%), така и спрямо година назад (+33.5%).
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