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 Изменение през април, 2015 

г. 

Изменение YTD 

ДФ Адванс Възможности в 

Нова Европа 

+2.54 % +7.67 % 

MSCI EFM Europe + CIS ex RU +1.88 % +2.51 % 

 

Април бе позитивен за по-голямата част от световните пазари, в това число и за региона на Централна 

и Източна Европа. Индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU, който ДФ Адванс Възможности в Нова 

Европа използва като бенчмарк, се повиши с 1,88 % през месеца (в еврово изражение). С много силно 

представяне беше Унгария, чийто индекс се повиши с близо 15 % през месеца и вече е вторият най-

добре представящ се индекс в света от началото на годината след много слабо представяне през 2014 

г. Полша също се представи силно с ръст от 5 % през април, докато Чехия беше почти без промяна. 

Естонският индекс се повиши с 1,7 %.  

 

През април увеличихме леко инвестициите си в Полша до 42 % от активите, а делът на Чехия 

надхвърли 10 % в следствие на добавяне на нови позиции. Теглото на Унгария бе увеличено до малко 

над 8 %, като през месеца увеличихме и експозицията си към балтийските пазари.  

 

Съгласно променената стратегия на фонда през април направихме и първите си инвестиции в 

австрийски компании,  които генерират значителна част от приходите си в Централна и Източна 

Европа.  

 

Преструктурирането на портфейла и доброто представяне на пазарите доведе до силно представяне 

на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа спрямо бенчмарка, като стойността на дяловете му се 

повиши с 2,54 % през април, а ръстът от началото на годината от 7,67 % значително изпреварва 

представянето на MSCI EFM Europe + CIS ex RU (+2.51 %).  

 

В резултат на преструктурирането на портфейла теглото на акциите бе значително увеличено през 

месеца и в края на април делът им в общите активи бе близо 84 %.  

 

Следете анализите на Карол Капитал Мениджмънт 

 

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 

http://www.karollcapital.bg/analizi/


 
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. 

http://www.karollcapital.bg/

