
22.07.2022 29.07.2022 22.07.2022 29.07.2022 стойност %

SOFIX 600.63 599.72 -0.91 -0.15% ОББ Платинум България 13.8343 14.0268 0.1925 1.39% 5.52%

BG BX40 140.98 140.18 -0.80 -0.57% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.5712 9.7033 0.1321 1.38% -

BG TR30 734.66 730.04 -4.62 -0.63% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.4340 9.6051 0.1711 1.81% -

BG REIT 185.21 184.01 -1.20 -0.65% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.6201 9.7975 0.1774 1.84% -

DJIA 31900.61 32846.45 945.84 2.96% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.5797 9.7803 0.2006 2.09% -

S&P 500 3961.63 4130.29 168.66 4.26% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.6663 9.8958 0.2295 2.37% -

NIKKEI 225 27914.66 27801.64 -113.02 -0.40% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.5324 9.6642 0.1318 1.38% -

Hang Seng 20609.14 20156.51 -452.63 -2.20% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.4142 9.5853 0.1711 1.82% -

FTSE 100 7276.37 7423.43 147.06 2.02% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.6415 9.8224 0.1809 1.88% -

DAX 13253.68 13484.05 230.37 1.74% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.6144 9.8145 0.2001 2.08% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.6452 9.8734 0.2282 2.37% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 10.0188 10.1146 0.0958 0.96% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 10.0429 10.1851 0.1422 1.42% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 10.0754 10.2572 0.1818 1.80% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 10.0910 10.2813 0.1903 1.89% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 10.1104 10.3250 0.2146 2.12% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 10.1317 10.3748 0.2431 2.40% -

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)

След потискащата първа половина на годината, месец юли завърши силно за фондовите пазари и отмести

фокуса от данните за развихрилата се инфлация. През изминалата седмица продължи сезонът за отчитане

на резултати за полугодието. Walmart, най-голямата верига за търговия на дребно в САЩ, разтърси

инвестиционния свят като излъчи второ предупреждение за печалбата си за последните десет седмици.

Компанията хвърля вината върху високата инфлация на храните и горивата, която засяга начинът, по който

клиентите й харчат за останалите неща от бюджета си. От друга страна, Unilever, най-голямата компания за

потребителски стоки в света, заяви, че се сблъсква в дейността си с „наистина безпрецедентен ръст на

разходите“, въпреки, че това не попречи на компанията да повиши прогнозата си за продажбите. Amazon

също обвини инфлацията, когато вдигна цената на членството си в услугата Prime на европейските пазари, и

то с много по-висок темп от покачването на цените за американските абонати. Технологичните компании

изнесоха смесени резултати, като множество тримесечни отчети показаха рязко забавяне на печалбите от

дигитална реклама. Meta, компанията собственик на Facebook, публикува за първи път в историята си

намаляване на продажбите на годишна база, макар и с малко - около 1%. Приходите на Alphabet, компанията-

майка на Google, са нараснали, но с най-ниското темпо за последните две години. Snap и Twitter също

излъчиха мрачна перспектива за приходите си от цифрова реклама и отчетоха слаби печалби. Това не

попречи на американските борсови индекси да завършат нагоре – очакванията на пазарите бяха за

поголовно негативни резултати, така че изнесените смесени данни всъщност подействаха като успокояване

на инвеститорските притеснения. Така основните индекси на американските фондови борси завършиха с

повишения между 3% и 5% за седмицата.

Акциите в Европа се повишиха, подкрепени от данни, показващи, че икономиката на Еврозоната е нараснала

през второто тримесечие повече от очаквания темп от 0,7%. Пазарите до голяма степен пренебрегнаха

опасенията относно покачването на цените на природния газ поради намалените руски доставки. В местна

валута паневропейският индекс STOXX Europe 600 приключи седмицата с почти 3% нагоре. 

Най-значимата новина за седмицата обаче бе, че в продължаващите си усилия да обуздае бушуващата

инфлация, Федералният резерв (ФЕД) повиши референтния си лихвен процент в сряда с още три-четвърти

от процента, до диапазон между 2,25% и 2,5%. Икономисти смятат, че централните банки по света са

реагирали твърде късно на заплахата от бързо увеличаване на инфлацията, което ги е принудило в момента

да възприемат по-агресивен подход за затягане на паричната политика. Европейската централна банка (ЕЦБ) 

наскоро вдигна лихвения процент по депозитите за първи път от десетилетие, като го повиши от отрицателна

лихва -0,5% до нула. Член на управителния съвет на ЕЦБ, каза, че следващото увеличение на лихвите през

септември „също трябва да бъде доста значително“. За ФЕД това беше второ поредно значително

увеличение на лихвите със стъпка от 0,75%. 

Българският фондов пазар за пореден път реагира различно от световните финансови пазари, отново

напомняйки за ползите от диверсификацията в едно глобално портфолио. Всички български пазарни индекси

завършиха седмицата с леки загуби в рамките на 1%. Сред българските компании най-добре се представи

производителят на алуминиеви продукти Алкомет АД, чиято цена се покачи с 16,5% за седмицата, а най-лошо 

–  производителят на торове  - Неохим АД, чиято цена на акцията спадна с над 14,5%.

Седмичен Бюлетин

22.07.2022 - 29.07.2022

Индекс
Стойност на индекса

Изменение %

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година
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Sofix BG BX40 BG TR30 BG REIT
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DJIA S&P500 NIKKEI Hang Seng FTSE 100 DAX
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