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Настроенията на пазарите през април като цяло бяха позитивни, в голяма степен като резултат на 

намалените шансове на лидера на крайно дясната партия Марин Льо Пен да се наложи на втория тур 

на президентските избори във Франция след като зае второто място при първия тур през април. Така 

европейските пазари бяха с добро представяне през месеца след като очакванията за подобен развой 

бяха в основата на позитивни движения и предходния месец. Пазарите от региона на Източна Европа 

се представиха смесено, но индексите приключиха на положителна територия. MSCI EFM Europe+CIS се 

повиши с 2.16% за месеца, докато бенчмаркът без Русия отчете много по-силен ръст (+7%).  

 

Продължаващото отстъпление на цената на петрола (-2% за месеца) оказа натиск върху курса на 

руската рубла, която загуби над 2% спрямо еврото. MICEX се покачи с 1% през месеца, но остава на 

отрицателна територия от началото на годината (-9.7%).  

 

Най-силен ръст от пазарите от портфейла се наблюдаваше при Турция, чийто индекс BIST 100 се 

повиши с 6.4%  като резултат от положителния вот на референдума за промяна на конституцията в 

посока превръщане на страната в президентска република.  Резултатите от референдума оказаха 

подкрепа и на турската лира, която поскъпна с над 1% спрямо еврото.  

 

През април бе продължен и позитивния тренд при българския пазар, който след ръст от  

3.7% през април, е с възвръщаемост от 12.1% от началото на годината. Румънският пазар също 

продължи да се представя силно като BET се повиши с 2% през миналия месец.  

 

Хърватският пазар остана под натиск като резултат от финансовите неуредици на най-голямата частна 

компания в страната – холдингът Агрокор, притежаваща мажоритарен дял и в някои от компаниите 

включени в хърватския индекс. CROBEX загуби нови 4.4% през месеца след срив от 10% през март.  

 

През април сръбският индекс се обезцени с 1.6%, а украинският с близо 2%.  

 

Дяловете на фонда поскъпнаха с 0.94% през месеца, запазвайки по-силното си представяне спрямо 

двата бенчмарка за последната година. 

 

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. 
 

 


