
19.08.2022 26.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 стойност %

SOFIX 614.47 607.75 -6.72 -1.09% ОББ Платинум България 14.0911 13.9740 -0.1171 -0.83% 5.66%

BG BX40 141.84 141.59 -0.25 -0.18% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.7495 9.7078 -0.0417 -0.43% -

BG TR30 739.12 737.21 -1.91 -0.26% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.6668 9.6169 -0.0499 -0.52% -

BG REIT 184.32 183.38 -0.94 -0.51% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.9343 9.8877 -0.0466 -0.47% -

DJIA 33706.15 32 282.80 -1 423.35 -4.22% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.9355 9.8909 -0.0446 -0.45% -

S&P 500 4228.48 4 057.66 -170.82 -4.04% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.1225 10.0916 -0.0309 -0.31% -

NIKKEI 225 28930.33 28 641.38 -288.95 -1.00% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.7105 9.6675 -0.0430 -0.44% -

Hang Seng 19773.03 20 170.04 397.01 2.01% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.6476 9.5978 -0.0498 -0.52% -

FTSE 100 7550.37 7 427.31 -123.06 -1.63% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.9651 9.9194 -0.0457 -0.46% -

DAX 13544.52 12 971.47 -573.05 -4.23% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.9695 9.9262 -0.0433 -0.43% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 10.0993 10.0684 -0.0309 -0.31% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 10.1324 10.0817 -0.0507 -0.50% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 10.2276 10.1643 -0.0633 -0.62% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 10.3139 10.2337 -0.0802 -0.78% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 10.4168 10.3322 -0.0846 -0.81% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 10.4826 10.3934 -0.0892 -0.85% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 10.6006 10.5133 -0.0873 -0.82% -

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)

Изминалата седмица донесе нови разочарования на финансовите пазари. Основните

американски борсови индекси започнаха и завършиха седмицата с големи дневни спадове,

като S&P500, NASDAQ и Dow Jones се понижиха с по повече от 4% за периода. Това беше

второто поредно седмично понижение за S&P500, който прекъсна положителната инерция,

довела до ръст на индекса с повече от 17% от средата на юни до средата на август.

Сериозният спад дойде след речта на председателя на ФЕД, Джером Пауъл, който звучеше

войнствено заявявайки, че централната банка остава ангажирана с политиката си на

агресивно повишаване на лихвените проценти, дори с риск да подсили надвисналата рецесия.

Пауъл повтори, че още едно "необичайно голямо" повишение на лихвените проценти може да

бъде очаквано следващия месец, защото последните данни, показващи охлаждане на

инфлацията, "са далеч от това", което ФЕД иска да види. Наистина, месечният показател за

инфлацията, който Федералният резерв на САЩ използва като предпочитан измерител на

ценовите нива, потвърди, че инфлацията напоследък се е забавила: потребителските цени,

измерени чрез индекса на разходите за лично потребление, са нараснали с 6,3% през юли

спрямо година по-рано, което е спад спрямо 6,8% през юни.

Така, след изявлението на Пауъл, че не се задава скорошна промяна в политиката на

агресивно повишаване на лихвените проценти, доходността на държавните облигации на САЩ 

се повиши (цените на облигациите и доходността им се движат в противоположни посоки).

Обърнатият наклон на кривата на доходността на американските ДЦК се засили, тъй като

доходността по 2-годишните съкровищни облигации, които са по-чувствителни към

предстоящите политически решения, нарасна заедно с долара. Подобна инверсия (обратен

наклон) на кривата се смята за предвестник на наближаваща рецесия. Перспективата за по-

високи лихви подкрепи щатския долар, който в началото на седмицата достигна нов

многогодишен връх – еврото отново спадна под паритета с долара и е на най-ниското си ниво

от две десетилетия насам. По-слабото евро увеличава разходите за внос в Европа, което

води до повишаване на цените (особено на енергията). Според Бундесбанк това са фактори,

които могат да помогнат за навлизането на Германия в рецесия през следващите месеци.

Акциите в Европа също поевтиняха, понеже се засилиха опасенията, че усилията на

ключовите централни банки да намалят инфлацията могат да задълбочат икономическия

спад. В местна валута паневропейският индекс STOXX600 приключи седмицата с над 2,5% по-

ниско. Доходността на основните държавни облигации в Еврозоната се повиши на фона на

засилващите се очаквания за по-резки увеличения на лихвените проценти и данните, сочещи

забавяне на стопанската дейност. Върху нагласите на инвеститорите натежаха и цените на

природния газ, които се повишиха до рекордни нива, след като руският държавен доставчик

на природен газ "Газпром" обяви, че в края на август ще има допълнителни спирания на

газопровода "Северен поток 1" към Европа, свързани с техническа поддръжка. Потокът по

тръбопровода в момента е едва 20% от договорения обем.

Родният фондов пазар също отбеляза спад през изминалата седмица, макар и доста по-

умерен отколкото този на международните финансови пазари. Основните български пазарни

индекси завършиха периода с намаления около и под 1%. Сред българските компании най-

добре се представи холдингът Стара планина АД, чиято цена се покачи с над 9% за

седмицата, а най-лошо – друг холдинг, Доверие Обединен Холдинг АД, чиято цена на акцията

спадна с 3,5%.

Седмичен Бюлетин

19.08.2022 - 26.08.2022

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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