
14.10.2022 21.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 стойност %

SOFIX 581.70 579.43 -2.27 -0.39% ОББ Платинум България 13.1658 13.1277 -0.0381 -0.29% 6.14%

BG BX40 134.69 134.72 0.03 0.02% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.2562 9.2239 -0.0323 -0.35% -

BG TR30 702.18 702.70 0.52 0.07% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.0398 8.9988 -0.0410 -0.45% -

BG REIT 177.32 177.34 0.02 0.01% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.2125 9.1611 -0.0514 -0.56% -

DJIA 29 643.67 31 083.02 1 439.35 4.86% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.1278 9.0758 -0.0520 -0.57% -

S&P 500 3 583.07 3 752.75 169.68 4.74% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.1909 9.1294 -0.0615 -0.67% -

NIKKEI 225 27 090.76 26 890.58 -200.18 -0.74% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.2142 9.1830 -0.0312 -0.34% -

Hang Seng 16 587.69 16 211.12 -376.57 -2.27% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.0191 8.9794 -0.0397 -0.44% -

FTSE 100 6 858.79 6 969.73 110.94 1.62% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.2390 9.1894 -0.0496 -0.54% -

DAX 12 437.81 12 730.90 293.09 2.36% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.1637 9.1129 -0.0508 -0.55% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.1723 9.1122 -0.0601 -0.66% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.7352 9.7125 -0.0227 -0.23% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.6841 9.6511 -0.0330 -0.34% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.6084 9.5661 -0.0423 -0.44% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 9.6146 9.5610 -0.0536 -0.56% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 9.5900 9.5392 -0.0508 -0.53% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 9.5645 9.5054 -0.0591 -0.62% -

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)

Акциите по развитите пазари отбелязаха силен ръст през изминалата седмица. Положителното

настроение на инвеститорите бе предизвикано от излизането на някои важни отчети за приходите на

определени компании, както и на знаците, че Федералният резерв може да намали темпа на повишаване

на лихвените проценти. Така, индексът S&P500 отбеляза най-добрата си седмична печалба от близо

четири месеца (+4,8%); промишленият индекс Dow Jones отбеляза трета поредна седмица на ръст и

завърши с 4,9% нагоре, а технологичният NASDAQ се покачи значително с 5,2% за периода. Седмицата

завърши с изказване на президента на ФЕД в Сан Франциско, който заявяви, че „бъдещите увеличения на

лихвените проценти могат да бъдат на по-малки стъпки“. Макар да изглежда доста вероятно, че ФЕД

отново ще повиши основния си лихвен процент със 75 базисни пункта (0,75%) на заседанието си през

ноември, достатъчно насърчителен за инвеститорите се оказа фактът, че сред служителите на ФЕД има

дебати дали след това да се забави агресивното повишаване на лихвите. Това бе достатъчно доходността

на американските държавни ценни книжа да спадне, а акциите да скочат. (Цените на облигациите и

доходността се движат в противоположни посоки.) Течащият период на отчитане на резултати за третото

тримесечие на годината показва неочаквана сила на печалбите – от докладвалите около 20% компании в

S&P500, досега над 70% отчитат "положителна" изненада по отношение на печалбата си на акция. Така за

седмицата, енергийните акции се представиха по-добре, тъй като цените на петрола се оказаха устойчиви,

въпреки обявеното освобождаване на количества от стратегическия петролен резерв на САЩ. От

секторите, които изостанаха в представянето, се отличи този на недвижимите имоти, който традиционно

страда в среда на растящи лихви. Повишаването на лихвите по ипотечните кредити бе една от причините

за забавянето – държавният кредитор Freddie Mac съобщи, че средната фиксирана лихва на 30-годишна

ипотека е нараснала до 6,94%, което е повече от два пъти по-високо от 3,09% година по-рано. Съответно,

излезлите данни за продажбите на жилища в САЩ през септември показаха спад за осми пореден месец.

Твърдата позиция на ФЕД доведе до повишаване на доходността на 10-годишните държавни облигации на 

САЩ до 14-годишен връх от 4,33% в петък сутринта, само седмица след като премина психологическата

граница от 4,00%. В края на късите облигации, доходността на 2-годишните ДЦК беше волатилна, като

завърши седмицата на 4,51% - най-високата стойност от август 2007 г. насам. Кривата на доходността на

американските съкровищни облигации остава с обратен наклон, отразявайки очакванията на

инвеститорите за (продължаваща) рецесия. 

Акциите в Европа поскъпнаха главно заради оставката на министър-председателя на Обединеното

кралство Лиз Тръс и отказа от предложената от нея фискална политика. В местна валута паневропейският

индекс STOXX600 приключи седмицата с 1,27% по-високо, а основните национални борсови индекси по

континента също се повишиха. При инструментите с фиксирана доходност обаче, доходността на редица

европейски държавни облигации се повиши преди заседанието на Европейската централна банка, което

се очаква да доведе до ново увеличение на лихвените проценти с 0,75%. Доходността по 10-годишния

дълг на Германия се повиши до най-високите си нива от повече от десетилетие. В Обединеното кралство

доходността на 10-годишните ДЦК се повиши до над 4% в поредната волатилна седмица на търговия на

фона на политическата несигурност и данните, сочещи, че през септември инфлацията е скочила до 40-

годишен връх.

Резултатите за изминалата седмица на българският фондов пазар не отразиха силните ръстове

отбелязани по борсите в развитите държави. Основните борсови индекси завършиха седмицата около

нулата, а SOFIX записа дори лека загуба (-0,4%). Сред местните компании най-добре се представи

производителят Зърнени Храни България АД, чиято цена се покачи с близо 12% за седмицата, а най-лошо

– холдингът Индустриален Капитал Холдинг АД, чиято цена на акцията спадна с малко над 3,6%.

Седмичен Бюлетин

14.10.2022-21.10.2022

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). 

Фонд
НСА на един дял Изменение Стандартно 
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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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