
01.07.2022 08.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 стойност %

SOFIX 609.99 615.09 5.10 0.84% ОББ Платинум България 13.7439 13.8047 0.0608 0.44% 5.38%

BG BX40 143.34 143.28 -0.06 -0.04% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.4329 9.5563 0.1234 1.31% -

BG TR30 735.71 739.35 3.64 0.49% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.2430 9.4116 0.1686 1.82% -

BG REIT 180.27 184.39 4.12 2.29% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.3945 9.5981 0.2036 2.17% -

DJIA 31097.46 31339.20 241.74 0.78% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.3174 9.5533 0.2359 2.53% -

S&P 500 3825.33 3899.38 74.05 1.94% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.3328 9.6347 0.3019 3.23% -

NIKKEI 225 25935.62 26517.19 581.57 2.24% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.3946 9.5176 0.1230 1.31% -

Hang Seng 21859.79 21725.78 -134.01 -0.61% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.2225 9.3919 0.1694 1.84% -

FTSE 100 7168.65 7196.24 27.59 0.38% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.4120 9.6197 0.2077 2.21% -

DAX 12813.03 13015.23 202.20 1.58% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.3520 9.5877 0.2357 2.52% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.3136 9.6138 0.3002 3.22% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.9282 10.0038 0.0756 0.76% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.8971 10.0197 0.1226 1.24% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.8710 10.0416 0.1706 1.73% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 9.8498 10.0559 0.2061 2.09% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 9.8334 10.0694 0.2360 2.40% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 9.7879 10.0845 0.2966 3.03% -

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

Вашият личен финансов съветник Ви очаква тук: 

www.facebook.com/groups/spestili/

„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

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

Клон (България) завършиха със спадове. Най-голям спад отбеляза ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен 

Толерантен (ЕВРО).

Иван Димитров, Портфолио мениджър.

Представяне на основните борсови индекси Седмичен коментар
Представяне на фондовете на 

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон (България)

След като отчетоха най-лошото си полугодие от 1970 г. до днес, 

американските индекси S&P 500 и Dow Jones опитаха да отскочат 

обратно, маркирайки една от редките седмици с положителен резултат 

от началото на годината. Седем от десет американски компании обявиха 

печалби, които надхвърлиха прогнозите, а икономиката на САЩ добави 

102 000 повече работни места спрямо очакванията, запазвайки едно от 

най-ниските нива на безработица от 3.6%. Макар и пазарите да 

реагираха по-умерено, някои инвеститори видяха в данните по-висока 

вероятност за меко приземяване на икономиката. Действията на 

Федералния резерв ще са от съществено значение като пазарът 

ценообразува ново вдигане на лихвите с 0.75%. Европа, която е близо 

до военния конфликт в Украйна, и чиято зависимост към доставките на 

руски петрол и природен газ продължава да събира буреносни облаци 

на хоризонта, отчете по-умерени резултати поради притеснения от 

спирането на руския газ, което би поставило производствата в трудна 

позиция. Германия отчете първи търговски дефицит за последните 31 

години, следствие на все още фрагментираните доставни вериги и по-

високите цени на редица продукти, които Бундесрепубликата внася. 

Показателят за увереност на бизнеса PMI също отчете спад, но все още 

запазва ниво над 50 (референтно ниво, което се счита за граница между 

негативни и позитивни очаквания). Еврото също регистрира поредна 

сесия надолу като загуби 1.9% спрямо американския долар, 

доближавайки се до паритет и 1.2% спрямо британската лира, въпреки 

политическите сътресения на Острова, след като управляващата партия 

на Консерваторите бе разтърсена от оставки, последвани и от тази на 

британския премиер Борис Джонсън. Седмицата бе белязана и от 

шокираща новина за смъртта на бившия японски премиер Шинзо Абе, 

който бе обект на нападение с огнестрелно оръжие. Коалицията, от 

която той бе част, спечели изборите, увеличавайки присъствието си в 

горната камара на японския парламент в момент, в който централната 

банка на Япония дава индикации, че може да изненада пазарите със 

своята парична политика. Азиатските пазари отчетоха спад следствие 

на притеснения за нови карантинни мерки от най-голямата икономика в 

региона и информация за пропуснато плащане по емисия облигации на 

друга голяма строителна компания - Shimao Group. Не такава бе 

ситуацията на българска фондова борса, където водещият индекс 

SOFIX отчете ръст от 0.84%, воден от ръст в цената на акциите на 

Алкомет АД, Елхим Искра и БГ Ленд АДСИЦ. Политическите сътресения 

като че ли подминаха борсата, която не показа притеснения и задържа 

нива индекса над 600.

Седмичен Бюлетин

01.07.2022 - 08.07.2022

Индекс
Стойност на индекса

Изменение %

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година
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