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Регионът на Централна и Източна Европа продължи да се представя силно  през февруари, като 

темпът на ръст на MSCI EFM Europe + CIS ex RU се засили и бенчмаркът отчете ръст от 5.83% през 

месеца. Така от началото на годината той е с възвръщаемост от 8.52%, значително над представянето 

на индекса включващ Русия поради слабото представяне на руския пазар от началото на 2017г.  

 

При пазарите от портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа се наблюдаваха смесени  

движения, като лидер по поскъпване отново бе Полша, чийто позитивен  тренд се засили през 

февруари. Полският индекс WIG20 се повиши с 6.5% през изминалия месец, а възвръщаемостта за 

първите два месеца на 2017 г. надхвърли 12%. Междинно публикуваните данни сочат засилване на 

темпа на ръст на полската икономика, като БВП отчете повишение от 3.1% през последното  

тримесечие на 2016 г. на годишна база, което е един от най-силните темпове на ръст в Европейския 

съюз.   

 

При останалите пазари движенията не бяха толкова силни, като представянето на унгарския пазар 

натежа върху месечното представяне на фонда. След силен ръст през 2016 г., когато индексът BUX се 

повиши с над 30%, началото на тази година не е толкова силно за унгарския пазар, като през февруари 

той се обезцени с 1.3%. Балтийските пазари бяха почти без промяна през февруари.  Чешкият пазар, 

който завърши 2016 г. надолу (-3.6%) е с по-добро представяне от началото на 2017 г, като през 

миналия месец PX индексът се повиши с 2.3%.  

 

През февруари дяловете на фонда поскъпнаха с 1.76%, като запазват много по-силното си представяне 

спрямо бенчмарка за година назад, както и от създаването на фонда.  
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