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След негативното развитие на източноевропейските пазари през ноември, последният месец на 2014
г. донесе още по-резки спадове на основните регионални индекси. Това на практика бе най-лошият
месец за региона като цяло през годината като MSCI EFM Europe + CIS се срина с повече от 13 % в
еврово изражение само през декември, с което спадът му за цялата година надхвърли 22 %. В
основата на драстичното понижение продължи да стои Русия, като резкият спад на петрола и
тежащите от Запада санкции към страната, доведоха до много резки спадове на руските акции,
особено в доларово изражение след като руската рубла без под много силен натиск, сривайки се с
близо 19 % спрямо долара. Така спадът на руската валута за цялата 2014 г. надхвърли 45 %. Такъв бе
спадът и на деноминирания в долари RTS индекс за изминалата година след спад от почти 19 % през
декември.
При някои от останалите пазари включени в портфейла на ДФ Адванс IPO Фонд също се наблюдаваха
сериозни понижения и на акциите, и на валутите. Полският пазар загуби над 4 % през месеца, като в
допълнение на това полската злота се обезцени с над 5 % спрямо долара. Турският пазар бе почти без
промяна през декември, но местната валута също загуби сериозни позиции, обезценявайки се с близо
5 % спрямо щатската валута.
Румънският пазар се представи най-силно сред пазарите от региона през декември с ръст на основния
индекс от 2 %, които обаче също бе съпроводено от обезценка на местната валута - румънската лея се
обезцени с 3,5 % спрямо долара.
През декември намалихме теглото на акциите, на които се падаха малко под 82 % от активите в края
на месеца.
Детайлен отчет за дейността на фонда както и стратегията ни за 2015 г. ще бъде представен в
подробния годишен инвестиционен коментар, който ще бъде изготвен до края на януари.
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