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През март движенията на глобалните пазари бяха в основната си част надолу, като опасенията за 

световни търговски войни обусловиха и негативните настроения сред инвеститорите. Регионът на 

Централна и Източна Европа също бе сред осезаемо пострадалите като MSCI EFM Europe+CIS ex RU се 

понижи с 6.56% в еврово изражение за месеца и така загубите му от началото на годината надхвърлят 

7%.  

 

Същевременно компаниите от региона продължават да отчитат силни корпоративни резултати, като 

така регионът на развиваща се Европа остава най-евтиният в глобален мащаб с форуърдно P/E от под 

8x, значително под нивата за останалите развиващи се пазари (дисконт от около 40%),  и още по-голям 

спрямо развитите европейски пазари (50%).   

 

С най-слабо представяне сред пазарите от портфейла на фонда продължи да е полският пазар, чийто 

основен индекс WIG20 се понижи с 6.5% за март, като така вече е на отрицателна територия от 

началото на годината от над 10%. В допълнение на това полската злота също бе под известен натиск.  

 

Унгарският пазар се обезцени с 2.2% през март, а загубите му от началото на годината надхвърлят 5%. 

Естонският пазар също понесе значителни поражения, като основният индекс загуби 3.8% от 

стойността си.  

 

Почти без промяна приключи месеца за чешкия индекс, а литовският се повиши с 2.7%.  

 

През месеца цената на дяловете на фонда се понижи по-малко от бенчмарка, като се запазва и много 

по-силното представяне в дългосрочен план. 
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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 
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