
16.09.2022 23.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 стойност %

SOFIX 603.74 589.13 -14.61 -2.42% ОББ Платинум България 13.7314 13.5671 -0.1643 -1.20% 5.80%

BG BX40 139.93 137.23 -2.70 -1.93% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.4677 9.3707 -0.0970 -1.02% -

BG TR30 731.37 715.40 -15.97 -2.18% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.3049 9.1836 -0.1213 -1.30% -

BG REIT 182.64 180.45 -2.19 -1.20% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.5051 9.3726 -0.1325 -1.39% -

DJIA 30 821.50 29 592.85 -1 228.65 -3.99% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.4549 9.3103 -0.1446 -1.53% -

S&P 500 3 873.33 3 693.23 -180.10 -4.65% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.5625 9.3966 -0.1659 -1.73% -

NIKKEI 225 27 567.65 27 153.83 -413.82 -1.50% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.4368 9.3306 -0.1062 -1.13% -

Hang Seng 18 761.69 17 933.27 -828.42 -4.42% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.2944 9.1644 -0.1300 -1.40% -

FTSE 100 7 236.68 7 018.60 -218.08 -3.01% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.5438 9.4025 -0.1413 -1.48% -

DAX 12 741.26 12 284.19 -457.07 -3.59% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5012 9.3471 -0.1541 -1.62% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5524 9.3781 -0.1743 -1.82% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.9065 9.8275 -0.0790 -0.80% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.9226 9.8115 -0.1111 -1.12% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.9114 9.7694 -0.1420 -1.43% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 9.9453 9.7863 -0.1590 -1.60% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 9.9578 9.7836 -0.1742 -1.75% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 9.9829 9.7801 -0.2028 -2.03% -

Последвайте Кей Би Си Асет Мениджмънт в дигиталния свят:   Facebook: 

https://www.facebook.com/Spesti.li.page                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Instagram: https://www.instagram.com/spesti.li/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ubb-asset-

management/mycompany/?viewAsMember=true

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

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

тел: (359 2) 811 3767; e-mail: ubbam@ubb.bg; www.ubbam.bg

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и 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 публикуването й 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

Представяне на основните борсови индекси Седмичен коментар
Представяне на фондовете на 

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон (България)

През изминалата седмица няколко от основните централни банки продължиха да затягат

агресивно паричната си политика и бързо повишиха лихвените си проценти, което натисна

представянето на рисковите активи (акциите). На трето поредно заседание Федералният

резерв на САЩ одобри увеличение на основния си лихвен процент с гигантска стъпка от 0,75

процента, в опит да задържи инфлацията под контрол. С този ход лихвеният процент достигна

диапазона от 3,00% до 3,25% – равнище, наблюдавано за последен път през 2008 г.

Представителите на ФЕД прогнозираха, че ще повишат лихвения процент с поне още 1,25%

през последните две заседания за тази година. Така, главните американски борсови индекси

се понижиха за пети път в рамките на шест седмици до нива, близки до най-ниските от

началото на годината. Последните загуби от около 4% до 5% бяха сходни по мащаб с резките

спадове от предходната седмица. Технологичният NASDAQ Composite се представи най-

лошо от трите индекса за втора поредна седмица и за кратко падна до ниво с повече от една

трета (-33%!) под рекордния си връх от януари. Аналогично, индексът S&P500 претърпя най-

лошата си седмица от началото на лятото досега (загубвайки 4,7%), повлечен надолу от

куриерската компания FedEx, чиито акции паднаха с 20%. Ден по-рано фирмата за доставки

обяви съкращаване на разходите и лоши предварителни резултати, позовавайки се на

слабото глобално търсене.

В подобни пазарни условия, доходността на 10-годишните щатски държавни облигации се

повиши за осма поредна седмица, като в петък за кратко достигна около 3,77%, което е най-

високата стойност от м. ноември 2008г. За сравнение, в края на юли, тази доходност беше

2,64%. Цените на облигациите и доходността се движат в противоположни посоки.

Инверсията на кривата на доходността стана още по-ясно изразена, като доходността на 2-

годишните ДЦК се повиши до около 4,20% - най-високата стойност от 2007 г. насам. Подобна

крива с обратен наклон, при която доходността на краткосрочните облигации е по-висока от

тази на дългосрочните, се смята за предвестник на икономическо забавяне. С нарастването на

опасенията от рецесия цената на американския суров петрол се понижи с около 7% за

седмицата, слизайки под границата от 80 щатски долара за барел за първи път от началото на

януари. В началото на юни петролът за кратко се търгуваше за над 120 долара.

На стария континент акциите също спаднаха рязко за втора поредна седмица, тъй като

централните банки силно повишиха лихвените си проценти, засилвайки опасенията за

продължително икономическо забавяне. Паневропейският индекс STOXX600 завърши

седмицата със спад от 4,4%, спадайки до най-ниските си нива от повече от година насам.

Основните индекси на континента също се сринаха. Доходността на германските 10-годишни

държавни облигации се повиши до нови многогодишни върхове, тъй като се засилиха

пазарните очаквания за затягане на паричната политика и на Европейската Централна Банка.

На острова, централната банка на Обединеното кралство – Банката на Англия, също повиши

основния си лихвен процент от 1,75% на 2,25%, което бе седмото поред повишение. Така

доходността на британските ДЦК скочи и заради перспективата за увеличаване на публичния

дълг и бързо повишаване на лихвените проценти, след като правителството намали данъците

с най-много от 1972 г. насам, за да подкрепи икономиката. Британският паунд спадна до 1,09

щатски долара, което е 37-годишно дъно за валутата. 

Българският фондов пазар завърши със значително по-малък спад, в сравнение с големите

сривове по международните борси. Основните български пазарни индекси затвориха

седмицата със загуби около 2%. Сред родните компании най-добре се представи

производителят на акумулатори Монбат АД, чиято цена се покачи с 6,7% за седмицата, а най-

лошо – фондът за рисков капитал Илевън Кепитъл АД, чиято цена на акцията спадна с над

14%.

Седмичен Бюлетин

16.09.2022-23.09.2022

Индекс
Стойност на индекса

Изменение %

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година
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DJIA S&P500 NIKKEI Hang Seng FTSE 100 DAX
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