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Глобалните пазари продължиха с доброто представяне през август, като особено силни бяха 

развиващите се пазари. Регионът на Централна и Източна Европа успя да се възползва от 

позитивните настроения, като MSCI EFM Europe + CIS ex RU добави 1.3% към стойността си. Все още 

обаче той остава на отрицателна територия от началото на годината със спад от малко над 3%.  

 

При пазарите от портфейла на фонда движенията бяха смесени, като най-големият пазар – Полша, 

поскъпна с 1.9% през август, оставайки на отрицателна територия от началото на годината (-3.5%). 

Унгарският пазар продължи да се представя силно, като след ръст на основния индекс от 1.2% през 

август, представянето от началото на годината (+16.9%) остава сред най-силните в региона, а също и в 

глобален мащаб. За разлика от тях чешкият пазар приключи месеца на отрицателна територия (-2.6%). 

Естония и Литва също приключиха със спад – и двата пазара загубиха по 1.2%. Австрийският пазар, 

към който фондът също има експозиция чрез инвестиции в компании, които оперират в региона, бе с 

добро представяне, като индексът ATX отчете ръст от 3.6%.  

 

Публикуваните междинно от Евростат данни за ръст на БВП в страните от Европейския съюз през 

второто тримесечие на 2016 г. сочат силно като цяло представяне на региона и изпреварващи 

темпове на ръст спрямо средните за общността. С особено добро представяне продължава да бъде 

полската икономика, която е нараснала с 3.1% спрямо година назад (при 1.8% средно за ЕС).   

 

Фондът продължи с по-доброто си представяне спрямо бенчмарка, като дяловете му поскъпнаха с 

2.4% през месеца. С най-голям принос за по-доброто представяне на фонда бяха полските акции, като 

голяма част от тях отчетоха много по-силен ръст спрямо пазара като цяло. С най-силен ръст бяха 

индустриални и IT компании, като банките също отчетоха по-силен от средния за пазара ръст. 

Солидни резултати за второто тримесечие на годината, които бяха публикувани през август 

подкрепиха представянето на акциите. 
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Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и 
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