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Октомври бе позитивен за глобалните пазари, включително и за региона на Централна и Източна
Европа, след отстъпление през септември. MSCI EFM Europe+CIS се повиши с 1.17% в еврово
изражение докато бенчмаркът без Русия добави 3.14% към стойността си.
Месецът бе много позитивен за суровините като цяло и в частност петрола, като брентът поскъпна с
нови 6.7% през месеца след осезаем ръст и през септември. Руската рубла получи подкрепление от
позитивната динамика на пазара на петрол, като поскъпна с 1.8% спрямо еврото. Изразени в местна
валута руските акции бяха със слаба промяна, като MICEX се понижи с 0.6% през месеца (-7.5% от
началото на годината).
Турският пазар продължи да се развива с много силни темпове през октомври като BIST 100 добави
нови 7% към стойността си и вече е с възвръщаемост от 41% от началото на годината. Същевременно
обаче новата серия от обтягане на отношенията между Турция и САЩ постави турската лира под
сериозен натиск, като тя загуби 4.6% спрямо еврото през октомври, а загубите й от началото на
годината вече надхвърлят 15%.
Българският пазар продължи да е в отстъпление и през октомври, като SOFIX се понижи с 2.4%, докато
румънския бе със слаба промяна (-0.4%). Сръбският индекс отчете ръст от 1.4%. Хърватският пазар
поскъпна с 3.5% през месеца, но остава на отрицателна територия от началото на годината (-6%) като
резултат от финансовите проблеми на най-големия частен холдинг в страната – Agrokor Holding.
Междинно публикувани данни за третото тримесечие на годината дават основания да се очаква, че
тенденцията на много силно макроикономическо представяне на страните от региона на Централна и
Източна Европа спрямо развита Европа ще се запази. Публикуваните през октомври данни за
безработицата в страните от Европейския Съюз сочат ново осезаемо намаляване на нивата на
безработица, което респективно стимулира потребителското търсене. В края на септември
безработицата в Румъния вече е 5%, при 8.9% за евро-зоната. България също е с по-ниски нива
спрямо развита Европа (6.1%), докато при Хърватска, независимо, че остава с по-високи нива от
средните, се наблюдава осезаемо понижение на числата – 10.5% през септември, при 12.8% година порано.
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.

