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Настроенията на пазарите през април бяха в голяма степен подвластни на президентските избори във 

Франция. Водещите позиции на Макрон при първия тур и респективно намаляването на шансовете на 

лидера на крайната десница Марин Льо Пен да спечели при втория тур през май подкрепиха 

европейските пазари, които се представиха по-силно от американския. Регионът на Централна и 

Източна Европа се представи много силно, като индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU отчете ръст от 

7% за месеца.  

 

Позитивният тренд при полския пазар се засили допълнително през април, като WIG 20 скочи с 9.2% и 

така възвръщаемостта му за първите четири месеца на годината възлиза на 22%, което го поставя 

сред най-силно представящите се пазари в света от началото на годината.  Полша остава една от 

силно представящите се икономики, като публикувани междинно данни дават индикации, че темпът 

на ръст на БВП през първото тримесечие на годината се е засилил осезаемо спрямо предходните 

тримесечия. Въпреки че все още няма сигурност относно крайния вариант на промените в 

пенсионната реформа в страната, индикациите са, че те няма да доведат до  толкова силен негативен 

ефект върху пазара, каквито бяха опасенията.  

 

След слабо представяне предходните месеци, унгарският индекс BUX успя да изтрие загубите от 

началото на годината след ръст от 4.2% през април.  Макар и с по-слаб ръст, чешкият пазар също бе с 

добро представяне, като PX се повиши с 2.7%. Междувременно чешката централна банка премахна 

тавана на курса на чешката крона спрямо еврото, който беше в сила за предходните три години. След 

първоначален ръст от близо 2% спрямо еврото, до края на месеца курсът на чешката валута се 

доближи до нивото, на което бе поддържана преди това.  

 

Балтийските пазари бяха с по-слабо представяне, като естонският индекс остана почти без промяна, а 

литовският отчете ръст от 2.6%.  

 

Дяловете на фонда поскъпнаха с 4.14% за месеца, запазвайки много по-силното си представяне 

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