
05.08.2022 12.08.2022 05.08.2022 12.08.2022 стойност %

SOFIX 608.44 619.18 10.74 1.77% ОББ Платинум България 14.0924 14.1559 0.0635 0.45% 5.57%

BG BX40 141.70 143.06 1.36 0.96% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.7251 9.7091 -0.0160 -0.16% -

BG TR30 736.86 744.73 7.87 1.07% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.6244 9.6047 -0.0197 -0.20% -

BG REIT 185.98 185.24 -0.74 -0.40% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.8261 9.8250 -0.0011 -0.01% -

DJIA 32801.51 33761.11 959.60 2.93% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.8048 9.8090 0.0042 0.04% -

S&P 500 4145.19 4280.15 134.96 3.26% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.9229 9.9399 0.0170 0.17% -

NIKKEI 225 28175.87 28546.98 371.11 1.32% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.6868 9.6702 -0.0166 -0.17% -

Hang Seng 20201.94 20175.62 -26.32 -0.13% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.6054 9.5852 -0.0202 -0.21% -

FTSE 100 7439.74 7500.89 61.15 0.82% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.8536 9.8538 0.0002 0.00% -

DAX 13573.93 13795.85 221.92 1.63% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.8398 9.8435 0.0037 0.04% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.9014 9.9179 0.0165 0.17% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 10.1329 10.1140 -0.0189 -0.19% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 10.2075 10.1870 -0.0205 -0.20% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 10.2776 10.2522 -0.0254 -0.25% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 10.3135 10.3075 -0.0060 -0.06% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 10.3538 10.3528 -0.0010 -0.01% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 10.4087 10.4213 0.0126 0.12% -

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 още ръстове по световните фондови пазари. Основните 

американски борсови индекси отчетоха възвръщаемост надхвърляща 3% за периода, като за

S&P500 и NASDAQ това беше четвърта поредна седмица с положителен резултат. В S&P500

всички 11 сектора на индекса отбелязаха ръстове, а технологичният индекс Nasdaq се вдигна с

над 20% от последното си дъно преди два месеца, и с това официално навлезе в бичи пазар.

Апетитът за рискови активи се завърна, след като инвеститорите приветстваха данните за леко

укротяване на ръста на цените – за месец юли имаше понижение и в двата индикатора за

инфлацията: CPI (индекс на потребителските цени), за PPI (индекс на цените на

производители). Така доста инвеститори се зарадваха, че най-лошата инфлация вече е

преминала и че Федералният Резерв (ФЕД) може да повиши основния си лихвен процент само

с половин процентен пункт през септември, след две последователни увеличения от три-

четвърти пункта. Настоящото забавяне на инфлацията се дължи най-вече на спад в цените на

бензина: средната цена на автомобилното гориво за страната е малко под $4, докато в средата

на юни бе $5. Въпреки това, обаче, инфлацията си остава на исторически много високи нива

(темпът й спадна от 9,1% през юни до 8,5% през юли, което е едно от най-високите нива за

последния половин век!) и ние очакваме на този фон ФЕД да продължи да повишава лихвите.

Икономиката също ще охлажда – спадът на БВП в САЩ за второто тримесечие бе 0.9%, след

като вече се бе свил с 1,6% през първите три месеца на годината. Пазарът на облигации също

отразява песимистични нагласи. Спредът в доходността между 2-годишните и 10-годишните

американски ДЦК е силно „обърнат“ и в момента възлиза на отрицателни 41 базисни точки (-

0,41%). Подобна „обърнатост“, при която краткосрочните лихви са по-високи от дългосрочните,

обикновено е смятана за предвестник на рецесия в следващите 12-18 месеца. Европейските

акции също поскъпнаха, тъй като намаляха опасенията за по-нататъшно агресивно

повишаване на лихвените проценти. В местна валута паневропейският индекс STOXX600

приключи седмицата с повишение от над 1%, подобно на повечето основни рискови индекси в

развитите държави на континента. След като Германия и Франция обявиха, че ще предоставят

милиарди за облекчаване на увеличените разходите за живот, икономическото забавяне в

Германия стана по-вероятно от всякога, тъй като новите проблеми по река Рейн създават

главоболия за корабоплаването и тежката промишленост. Нивото на реката спадна критично и

ще продължи да намалява в следващите дни. Това затруднява транспорта по този важен воден

път, който се използва за превоз на всичко – от нефт и газ до въглища и зърно. Отделно, от

Обединеното кралство дойдоха новини, че икономиката се е свила по-малко, отколкото се

очакваше през второто тримесечие и Английската централна банка обяви, че вероятно ще се

наложи лихвените проценти отново да се повишат, за да се укроти инфлацията. Наскоро

банката повиши основния си лихвен процент с половин процент до 1,75%, което бе най-

голямото увеличение за последните три десетилетия.

В унисон с представянето на международните финансови пазари, родният фондов пазар

отбеляза повишение през изминалата седмица. Основните български пазарни индекси

завършиха периода с ръстове около и над 1%. Сред българските компании отново най-добре

се представи холдингът Петрол АД, чиято цена се покачи с над 50% за седмицата, а най-лошо

– ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, чиято цена на акцията спадна с 10,5%.

Седмичен Бюлетин

05.08.2022 - 12.08.2022

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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