
02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 стойност %

SOFIX 611.09 605.20 -5.89 -0.96% ОББ Платинум България 13.8139 13.7849 -0.0290 -0.21% 5.70%

BG BX40 141.69 140.71 -0.98 -0.69% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.5190 9.5206 0.0016 0.02% -

BG TR30 737.71 733.80 -3.91 -0.53% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.3693 9.3726 0.0033 0.04% -

BG REIT 183.33 182.69 -0.64 -0.35% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.5776 9.5923 0.0147 0.15% -

DJIA 31 318.84 32 151.71 832.87 2.66% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.5418 9.5532 0.0114 0.12% -

S&P 500 3 924.26 4 067.36 143.10 3.65% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.6585 9.6846 0.0261 0.27% -

NIKKEI 225 27 650.84 28 214.75 563.91 2.04% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.4793 9.4809 0.0016 0.02% -

Hang Seng 19 452.09 19 362.25 -89.84 -0.46% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.3505 9.3538 0.0033 0.04% -

FTSE 100 7 281.19 7 351.07 69.88 0.96% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.6055 9.6215 0.0160 0.17% -

DAX 13 050.27 13 088.21 37.94 0.29% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5785 9.5900 0.0115 0.12% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.6390 9.6653 0.0263 0.27% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.9421 9.9416 -0.0005 -0.01% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.9645 9.9757 0.0112 0.11% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.9627 9.9810 0.0183 0.18% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 9.9991 10.0343 0.0352 0.35% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 10.0220 10.0569 0.0349 0.35% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 10.0468 10.1062 0.0594 0.59% -

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

Представяне на основните борсови индекси Седмичен коментар
Представяне на фондовете на 

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон (България)

Изминалата седмица донесе прекъсване на поредицата от три поредни седмични загуби за

акциите. Инвеститорите изглеждаха убедени, че пазарът е достигнал поне до някакво

временно дъно, след като загуби почти половината от постигнатата доходност през

скорошното лятно рали. Изглежда, че пазарните участници вече са асимилирали очакваните

по-високи лихвени проценти, които се задават съвсем скоро, и много от тях се насочиха да

търсят изгодни сделки след последните спадове на пазара, предизвикани от агресивните

коментари на Федералния Резерв. Възможно е да са се поуспокоили и някои от опасенията за

високата инфлация, след като в средата на седмицата цените на петрола спаднаха за кратко

до най-ниското си ниво след нахлуването на Русия в Украйна. Това бе причината за по-

слабото представяне на енергийните акции в рамките на индекса S&P500, въпреки че

секторът все пак отбеляза ръст. Всъщност, всичките 11 сектора приключиха на зелено за

седмицата, като секторът на потребителските стоки се открои като най-печеливш. Като цяло,

индустриалният индекс Dow Jones завърши съкратената от празниците седмица с ръст от

2,7%, докато широкият индекс S&P500 нарасна с 3,7%, а технологичният Nasdaq се изстреля

нагоре с над 4,1%. 

С оглед на очакваното по-нататъшно повишаване на лихвените проценти в САЩ, което засяга

негативно доходността по инструментите с фиксиран доход, доходността на 10-годишните

щатски държавни облигации се повиши за шеста поредна седмица, достигайки в петък около

3,32%. Доходността и цените на облигациите се движат в противоположна посока – за

сравнение, в края на юли доходността по 10-годишните ДЦК на САЩ бе 2,64%. Аналогично,

през седмицата цените на петрола спаднаха до седем-месечно дъно поради страховете от

наближаваща рецесия, подновените ограничения на COVID в Китай, и неочакваното

увеличение на запасите от суров петрол в САЩ. Лекият суров петрол сорт Брент спадна до

под 93 долара за барел. Доларът продължи да демонстрира сила сред множество други

валути. Еврото потъна до ново 20-годишно дъно на фона на сътресенията в европейската

енергетика. Паундът също се срина до 1,14 долара, което е най-ниското му ниво от 1985 г.

насам, предимно заради мрачните прогнози за британската икономика. 

В Европа, акциите също поскъпнаха, след като някои държави обявиха планове за справяне с

енергийната криза и за стимулиране на икономиките си. В местна валута паневропейският

индекс STOXX600 приключи седмицата с над 1% по-високо. С наближаването на зимата и

влошаването на енергийната ситуация в Европа обаче, представителите на ЕЦБ се готвят да

включат тежката артилерия. В четвъртък централната банка одобри гигантско увеличение със

75 базисни пункта (0,75%), което бе най-голямото в 24-годишната история на институцията, и

повиши лихвения процент от 0,00% до 0,75%. Едва миналия месец лихвеният процент беше

повишен от отрицателен -0,50% до 0,00%, което пък беше първото увеличение от десет

години насам. Както и други централни банки по света, ЕЦБ е под силен натиск да укроти

инфлацията, която през август възлезе на 9,1% на годишна база в Еврозоната (за сравнение,

в САЩ е 8.5%).

За поредна седмица българският фондов пазар реагира различно от световните финансови

пазари. На фона на положителните резултати навън, основните български пазарни индекси

завършиха седмицата с леки загуби – SOFIX изтри почти един процент от стойността си за

периода. Сред родните компании отново най-добре се представи дружеството за недвижима

собственост Софарма имоти АДСИЦ, чиято цена се покачи с над 8% за седмицата, а най-

лошо – промишленият холдинг Индустриален Холдинг България АД, чиято цена на акцията

спадна с почти 14%.

Седмичен Бюлетин

02.09.2022-09.09.2022

Индекс
Стойност на индекса

Изменение %

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година

„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). 
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Една година назадИзменение на българските индекси

Sofix BG BX40 BG TR30 BG REIT
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Една година назадИзменение на световните индекси

DJIA S&P500 NIKKEI Hang Seng FTSE 100 DAX
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