
03.06.2022 10.06.2022 03.06.2022 10.06.2022 стойност %

SOFIX 615.66 620.06 4.40 0.71% ОББ Платинум България 14.0746 13.9315 -0.1431 -1.02% 4.77%

BG BX40 143.78 144.69 0.91 0.63% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.6824 9.5906 -0.0918 -0.95% 0.00%

BG TR30 734.96 738.44 3.48 0.47% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.5772 9.4559 -0.1213 -1.27% 0.00%

BG REIT 180.49 179.22 -1.27 -0.70% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.7827 9.6568 -0.1259 -1.29% 0.00%

DJIA 32898.91 31392.36 -1 506.55 -4.58% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.7501 9.6100 -0.1401 -1.44% 0.00%

S&P 500 4108.54 3900.86 -207.68 -5.05% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.8946 9.7211 -0.1735 -1.75% 0.00%

NIKKEI 225 27761.57 27824.29 62.72 0.23% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.6439 9.5520 -0.0919 -0.95% 0.00%

Hang Seng 21082.13 21806.18 724.05 3.43% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.5582 9.4368 -0.1214 -1.27% 0.00%

FTSE 100 7532.95 7317.52 -215.43 -2.86% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.8029 9.6740 -0.1289 -1.31% 0.00%

DAX 14460.09 13761.83 -698.26 -4.83% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.7849 9.6446 -0.1403 -1.43% 0.00%

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.8729 9.6992 -0.1737 -1.76% 0.00%

Кей Би Си Асет Мениджмънт в дигиталния свят: www.spesti.li

Вашият личен финансов съветник Ви очаква тук: www.facebook.com/groups/spestili/

Представяне на основните борсови индекси Седмичен коментар
Представяне на фондовете на 

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон (България)

Изминалата седмица донесе още горчивина за участниците на фондовите пазари. В САЩ 

акциите завършиха една от най-лошите си седмици за годината, което донесе поредната 

порция солидни загуби. Разпродажбата в последния работен ден бе жестока, като всички 30 

акции в състава на индекса Dow Jones затвориха по-ниско. Цените на петрола продължиха да 

се покачват и завършиха седмицата умерено по-високи,  подкрепяйки до известна степен 

акциите от  енергийния сектор. Загубите на технологичната борса Nasdaq бяха по-големи, 

отколкото на широкия пазар, тъй като високите лихвени проценти намалиха привлекателността 

на компаниите, които прогнозират да генерират значими печалби далеч в бъдещето. 

Притеснителен знак дойде от големите вериги за търговия на дребно, които се опитват да 

отгатнат какво ще е потребителското търсене. Един от най-големите в САЩ - Target, намали 

прогнозите за печалбата си в края на годината за втори път в последните три седмици. 

Компанията посочи за главен виновник по-големите разходи за транспорт и енергия, но и 

залежалите големи материални запаси. На склад се натрупва стока като електроника и 

градинска мебел, защото потребителите масово отлагат покупката на подобни продукти, а това 

принуждава търговците да ги реализират с огромни отстъпки и на загуба.  Въпреки трудностите 

обаче в края на седмицата Target обяви, че ще увеличи годишния си дивидент с 20%.

Излезлите миналата седмица „горещи“ данни за инфлацията показват, че потребителските 

цени в САЩ през м. май са били с 8,6% по-високи в сравнение с година по-рано. Това е 

повишение спрямо 8,3% през април и е най-бързият темп на растеж на инфлацията за 

последните четири десетилетия! У много пазарни участници се породиха страхове от рецесия 

и от още по-твърда лихвена политика на ФЕД. Така доходността на облигациите се повиши 

(цените им паднаха) на фона на спекулациите, че ФЕД може да повиши лихвените проценти 

допълнително (или по-бързо) в опитите си да овладее инфлацията. Доходността на 2-

годишните американски ДЦК, считана за силно чувствителна към повишаването на лихвите от 

ФЕД, скочи с 22 базисни пункта до 3,04%, което е най-високото й ниво от 2008 г. досега.

Междувременно, Световната Банка намали прогнозата си за ръст на глобалния БВП тази 

година до 2,9%. Тя предупреди, че рискът от стагфлация е значителен и че светът трябва да се 

подготви за „няколко години на инфлация над средната и растеж под средния“. Европейските 

акции също се сринаха рязко, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) предположи, че 

може да увеличи лихвените проценти с по-бързи от очакваното темпове след юли, когато 

планира да сложи край на ултра-разхлабената си парична политика. В местна валута, 

паневропейският индекс STOXX Europe 600 завърши с 4% по-надолу. Германският и френският 

пазар също загубиха почти 5%, а италианският FTSE MIB падна с 6,70% на фона на опасенията 

дали Италия е способна да управлява своя национален дълг без подкрепа от ЕЦБ.  

Доходността на основните държавни облигации в еврозоната скочи, най-вече в отговор на 

срещата на ЕЦБ, която пазарите възприеха като по-агресивна от очакваното.

Българският фондов пазар за поредна седмица показа диверсификационното си предимство, 

като алтернатива на развитите финансовите пазари. На фона на дълбоките спадове на 

борсите в развитите страни, индексът на българските сини чипове SOFIX завърши с 0,7% 

нагоре, а широкият индекс BG40 затвори с 0.6% повишение. Сред българските компании най-

добре се представи ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, чиято цена се покачи с над 

52% за седмицата, а най-лошо –  Спиди АД, чиято цена на акцията спадна с 12%

Седмичен Бюлетин
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Индекс
Стойност на индекса

Изменение %

„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България" 

Оперативен офис: бул. „Витоша” № 89Б, ет.6, София 1463 

тел: (359 2) 811 3761-68, 811 3774-78; e-mail: ubbam@ubb.bg; www.ubbam.bg

ВАЖНО! Предоставената информация в настоящия маркетингов материал не представлява инвестиционна

консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като

такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в

бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде

по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за

инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително

инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и

да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск,

преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от

ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички

съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с

ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите

хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно

време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите

на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт

Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран

инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на

български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg). 

Фонд
НСА на един дял Изменение Стандартно 

отклонение

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година

През изминалата седмица всички колективни инвестиционни схеми на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - 

Клон (България) завършиха със спадове. Най-малък спад отбеляза ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен 

Балансиран (ЕВРО).

Иван Димитров, Портфолио мениджър.
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