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След силно негативния за глобалните пазари месец септември, октомври приключи със значителни 

ръстове на голяма част от борсовите индекси. Сред най-силно представилите се за месеца бяха някои 

от големите европейски пазари като резултат от индикациите, че програмата за стимулиране на 

икономиките от страна на Европейската централна банка може да бъде допълнена с нови мерки. 

Регионът на Централна и Източна Европа се възползва частично от позитивния тренд, като MSCI EFM 

Europe + CIS ex RU се повиши с 6% за месеца. В голяма степен за този ръст обаче допринесе силният 

ръст на Турция, чийто индекс скочи със 7 %, а в допълнение на това и турската лира заздрави 

позициите си през месеца.  

 

Пазарите от портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа бяха със сравнително слабо 

представяне на фона на общия позитивизъм. Полският пазар, който е с най-голямо тегло в портфейла 

на фонда, завърши месеца почти без промяна. В края на октомври бяха проведени парламентарни 

избори, които, както и социологическите проучвания предричаха, бяха спечели от консервативната 

опозиционна партия Право и справедливост, които изместиха управляващата предходните 8 години 

Гражданска платформа. Политическата несигурност тежеше на пазара през изминалите месеци, като 

след известен ръст в началото на октомври, в края на месеца движението на основните индекси 

отново бе надолу. Обявените в предизборната кампания мерки, които Право и справедливост 

възнамеряват да приложат, създават опасения сред някои икономисти относно ефекта върху 

икономическия растеж към страната. Победата се тълкува и като начало на по-трудни отношения с 

Европейския съюз.  

 

Унгария и Чехия приключиха месеца с ръст съответно от 3.3% и 1.2%. Естония и Литва бяха почти без 

промяна, а латвийският индекс добави 4.6% към стойността си.  

 

През месеца стойността на дяловете на фонда се повиши с 3.2%, като запази много по-силното си 

представяне спрямо бенчмарка от началото на годината. 
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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. 
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