
09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 стойност %

SOFIX 605.20 603.74 -1.46 -0.24% ОББ Платинум България 13.7849 13.7314 -0.0535 -0.39% 5.70%

BG BX40 140.71 139.93 -0.78 -0.55% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.5206 9.4677 -0.0529 -0.56% -

BG TR30 733.80 731.37 -2.43 -0.33% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.3726 9.3049 -0.0677 -0.72% -

BG REIT 182.69 182.64 -0.05 -0.03% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.5923 9.5051 -0.0872 -0.91% -

DJIA 32 151.71 30 821.50 -1 330.21 -4.14% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.5532 9.4549 -0.0983 -1.03% -

S&P 500 4 067.36 3 873.33 -194.03 -4.77% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.6846 9.5625 -0.1221 -1.26% -

NIKKEI 225 28 214.75 27 567.65 -647.10 -2.29% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.4809 9.4368 -0.0441 -0.47% -

Hang Seng 19 362.25 18 761.69 -600.56 -3.10% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.3538 9.2944 -0.0594 -0.64% -

FTSE 100 7 351.07 7 236.68 -114.39 -1.56% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.6215 9.5438 -0.0777 -0.81% -

DAX 13 088.21 12 741.26 -346.95 -2.65% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5900 9.5012 -0.0888 -0.93% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.6653 9.5524 -0.1129 -1.17% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.9416 9.9065 -0.0351 -0.35% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.9757 9.9226 -0.0531 -0.53% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.9810 9.9114 -0.0696 -0.70% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 10.0343 9.9453 -0.0890 -0.89% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 10.0569 9.9578 -0.0991 -0.99% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 10.1062 9.9829 -0.1233 -1.22% -

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)

Миналата седмица поднови опасенията на инвеститорите от ултра-агресивна парична

политика на централните банки и това доведе до рязка разпродажба на рисковите активи

(акциите) повсеместно – глобалният индекс MSCI World спадна с 4,2%. В най-големия

финансов пазар на света - САЩ, борсите на ценни книжа бяха разтърсени от данните за

инфлацията, които сочат към поредното голямо повишение на лихвените проценти от страна

на Федералния резерв. Широкият индекс S&P500 спадна с 4,3%, индустриалният Dow Jones -

с 3,9% (всички 30 акции, съставляващи Dow, спаднаха), а технологичният NASDAQ - с 5,2%.

През седмицата бяха отбелязани най-големите еднодневни спадове на индексите от две

години насам – от времето на паническите разпродажби в първите дни на COVID-пандемията

през 2020г. От акциите, най-лошо се представиха растежните компании (т.е. предимно

технологичните). Секторите на комуникационните услуги и информационните технологии

поведоха спадовете в рамките на S&P500, като компанията майка на Google - Alphabet, и

компанията майка на Facebook, Meta Platforms, потънаха до нови 52-седмични дъна. С

влошаване на очакванията за икономиката, особено слабо се представиха и типично

цикличните сектори на промишлеността и суровините и материалите.

Предвид задаващото се поредно повишаване на лихвените проценти от ФЕД, публикуваният

индекс на потребителските цени показа, че инфлацията не се успокоява, въпреки че

годишният й темп през август намалява до 8,3% от 8,5% през предходния месец. Като се

изключат волатилните цени на храните и горивата, базисната инфлация рязко скача (повече от 

очакваните 5,9%) до 6,3%. Данните показват, че сметките на домакинствата за електроенергия

са се увеличили с 15,8% на годишна база (което е най-големият скок за последните 40

години), а за природен газ - с 33%! Това повишава вероятността ФЕД да вдигне основните си

лихвени проценти с три-четвърти от процента (или може би дори с цял 1%!) на предстоящото

си заседание в сряда. Предишните два месеца ФЕД одобри повишение с 0,75% – най-

голямото от 1994 г. насам, с което референтната лихва достигна сегашния си диапазон от

2,25% до 2,50%. Напрежението се отрази и на пазара на инструментите с фиксирана

доходност. Доходността на 10-годишните американски ДЦК се повиши за седма поредна

седмица, като в петък достигна около 3,45% (спрямо 2,64% в края на юли). Кривата на

доходността остава с обратен наклон, тъй като доходността на 2-годишните ДЦК се повиши до

около 3,9% и е на най-високото си равнище от 2007 г. насам. Обърнатата крива на

доходността се смята за предвестник на икономическа рецесия.

Същевременно в Европа акциите също се понижиха значително на фона на задълбочаващо се

икономическо забавяне. В местна валута паневропейският индекс STOXX600 завърши с 2,9%

по-ниско. Редица национални индекси също затвориха в дълбоко „червена“ територия. Дори и

британският индекс FTSE100 приключи седмицата с понижение от 1,55%, въпреки по-добрата

от очакваното инфлация в Обединеното кралство.

На фона на големите сривове по международните борси, българският фондов пазар завърши

със завидно малък спад. Основните български пазарни индекси затвориха седмицата със

загуби ограничени до половин процент, а SOFIX спадна едва с четвърт процент. Сред родните

компании най-добре се представи търговската банка Централна Кооперативна Банка АД,

чиято цена се покачи с над 8% за седмицата, а най-лошо – земеделският холдинг Агрия Груп

Холдинг АД-Варна, чиято цена на акцията спадна с повече от 7%.

Седмичен Бюлетин

09.09.2022-16.09.2022

Индекс
Стойност на индекса

Изменение %

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година
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