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Ноември бе негативен за региона на Централна и Източна Европа, в продължение на тенденцията от
предходните месеци. MSCI EFM Europe + CIS загуби близо 4 % в еврово изражение, като в основата на
силния спад отново стоеше Русия. Рязкото понижение на цената на петрола оказа силен натиск върху
руската рубла. В допълнение на това ситуацията бе усложнена от освобождаването на курса на
рублата през октомври от страна на руската централна банка. Така руската валута се обезцени с над 13
% спрямо долара (обезценката от началото на годината вече надхвърля 30 %) В резултат въпреки
ръста на индексът в рубли MICEX от 3 % за месеца, доларово-деноминираният RTS отчете спад от над
10 % (-32,4 % от началото на годината).
Усложнената обстановка в Украйна продължи да тегне над пазара, като основният индекс се срина с
над 12 % през ноември. С повече от 13 % се обезцени украинската гривна спрямо долара за изминалия
месец.
При останалите големи пазари в региона единствено Турция продължи да се представя силно, като
BIST 100 се покачи с близо 7 % през ноември. Полският пазар загуби 2 %. България, Румъния и Сърбия
също приключиха месеца надолу.
На фона на тези негативни движения цената на дяловете на ДФ Адванс IPO Фонд остана стабилна, без
съществена промяна за месеца. През ноември бяха направени промени в портфейла на фонда, като
излязохме от позиция на чешкия пазар, а същевременно увеличихме дела на Турция в следствие на
участие в IPO на борсата в Истанбул Така делът на турските акции в портфейла на фонда надхвърли 12
% в края на месеца.
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