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Изминалият месец бе динамичен от гледна точка на събития и корпоративни новини. Интересно е да
се отбележи, че през месеца станахме свидетели на абсолютно разнопосочно движение при
тенденциите на двата пазара, на които „Адванс Инвест“ инвестира - България и Румъния. Българският
борсов индекс SOFIX е трети по ръст в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през юни, след като прибави
6.4% към стойността си през последния месец. Позитивната тенденция в цените бе подхранена от
редица корпоративни новини за придобивани и дивидентни плащания.
С най-силен принос за ръста на индекса на БФБ и портфейла на фонда бяха акциите на „Еврохолд
България“, които подскочиха с 38.7% в рамките на Юни, последвани от месечно покачване при
„Софарма“ и „Монбат“ от съответно 13.5% и 7.5%.
За съжаление видяхме различно ценово движение при акциите търгувани на Букурещката фондова
борса. Индексът BET прекъсна положителния си тренд и отбеляза силен спад от 10.2% през юни.
Основната причина за корекцията бе неочакваната вълна на политическа несигурност, след като
всички министри на кабинета на Гриндейну подписаха оставките си, а след това в парламента бе
гласуван вот на доверие. Негативният политически ефект бе подсилен от прибързани коментари на
новоизбрания финансов министър в коалиционното правителство, създадено в края на месеца.
Стойността на BET, бе най-силно повлияна от спадът на акциите на Transgaz (-20.1%), Transelectrica (18.1%) и Electrica (-13.7%), върху които допълнително влияние оказаха изплатените дивидентни
плащания.
През месеца НСА на „Адванс Инвест“ отчете лек спад от 0.6%, но въпреки това от началото на годината
продължава да е двуцифрена доходност от 16.7%. Позитивното представяне на фонда е потвърждава
от това, че доходността му следва тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS ex RU, който от началото
на годината реализира поскъпване от 17.7%. До края на Юли ще бъде публикуван детайлен отчет за
дейността на фонда през първата половина на годината, както и стратегията ни за втората половина
на 2017г.
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