
15.07.2022 22.07.2022 15.07.2022 22.07.2022 стойност %

SOFIX 606.89 600.63 -6.26 -1.03% ОББ Платинум България 13.7303 13.8343 0.1040 0.76% 5.38%

BG BX40 141.37 140.98 -0.39 -0.28% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.5232 9.5712 0.0480 0.50% -

BG TR30 734.40 734.66 0.26 0.04% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.3666 9.4340 0.0674 0.72% -

BG REIT 188.16 185.21 -2.95 -1.57% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.5312 9.6201 0.0889 0.93% -

DJIA 31286.02 31900.61 614.59 1.96% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.4759 9.5797 0.1038 1.10% -

S&P 500 3863.16 3961.63 98.47 2.55% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.5291 9.6663 0.1372 1.44% -

NIKKEI 225 26788.47 27914.66 1 126.19 4.20% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.4846 9.5324 0.0478 0.50% -

Hang Seng 20297.72 20609.14 311.42 1.53% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.3468 9.4142 0.0674 0.72% -

FTSE 100 7159.01 7276.37 117.36 1.64% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.5503 9.6415 0.0912 0.95% -

DAX 12864.72 13253.68 388.96 3.02% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5104 9.6144 0.1040 1.09% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5086 9.6452 0.1366 1.44% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.9881 10.0188 0.0307 0.31% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.9875 10.0429 0.0554 0.55% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.9972 10.0754 0.0782 0.78% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 9.9857 10.0910 0.1053 1.05% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 9.9890 10.1104 0.1214 1.22% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 9.9717 10.1317 0.1600 1.60% -

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)

След скромните си спадове от предходната седмица, основните фондови индекси в САЩ

се възстановиха, за да отчетат повишения с 2% до 3%. Така, след появили се съмнения,

че негативните настроения на Уолстрийт са достигнали прекалено крайни и неустойчиви

нива, в петък S&P500 достигна повишение от 8% от скорошното си дъно в средата на

юни, а заедно с индустриалния индекс Dow Jones, двата индекса завършиха с най-

големия си седмичен ръст за последния месец.

Започналият сезон за докладване на резултатите от последното тримесечие показва, че

делът на компаниите от S&P500, които надминават очакванията за печалби на

анализаторите, е по-малък от обикновено. Около 68% от докладвалите компании са

надхвърлили очакванията за нетна печалба, изоставайки от петгодишната средна

стойност от 77%, според данни на FactSet. На секторно ниво оценките сочат значителен

ръст на печалбите в секторите енергетика, материали и промишленост. Това не е

изненадващо, като се има предвид, че и трите сектора са силно циклични и пряко се

възползват от скока на цените, който видяхме през първата половина на годината. За

разлика от цикличните си събратя, финансовите компании имаха трудно второ

тримесечие, като оперативните печалби се очаква да се свият средно с почти 40% на

годишна база. Спадът може да се дължи основно на заделянето на провизии за загуби по

кредити, спада в дейността на инвестиционното банкиране и забавянето на ипотечните

такси. Тези слабости бяха частично компенсирани от солиден ръст на нетния лихвен

доход, по-висок картов приход и добри приходи от финансова търговия на банките.

Цените на държавния дълг на САЩ се повишиха в четвъртък и петък, изпращайки

седмичната доходност по ДЦК рязко надолу. Доходността на 10-годишните държавни

облигации на САЩ падна до около 2,78% в петък, което е значителен спад от скорошния

им връх от 3,48% в средата на миналия месец. Кривата на доходностите остана обърната,

като доходността на 2-годишните американски ДЦК (2,97%) продължи да надвишава тази

на 10-годишните – сигнал, класически възприеман като знак за наближаваща рецесия. На

паричните пазари в момента се оценява като 80% вероятността Федералният Резерв да

вдигне лихвите с 0,75% на срещата си следващата седмица (а някои икономисти очакват

и цял 1%).

Несъмнено обаче, събитието на седмицата бе обявеното от Европейската Централна

Банка - повишение на лихвените проценти за първи път от десетилетие, от отрицателна

лихва -0.5% до нула. Подобно голямо увеличение с половин процент (50 базисни точки)

изненада доста икономисти, но истината е, че ЕЦБ беше по-бавна от колегите си в

Америка, Великобритания и другаде, за вдигане на лихвите при задаващата се висока

инфлация. Еврото поскъпна спрямо долара преди съобщението на ЕЦБ, след като беше

паднало до 20-годишно дъно и до паритет с щатската валута.

Европейските акции също се повишиха, въпреки излезлите разочароващи икономически

данни и решението на ЕЦБ да вдигне агресивно лихвите. В местна валута, широкият

европейски индекс STOXX 600 приключи седмицата с 2,9% нагоре. Инфлацията остава

основно притеснение на инвеститорите на стария континент – напр. във Великобритания

през юни годишният темп на инфлация се е повишил до 9,4%, далеч над целта от 2%.

Тези цифри засилват натиска върху Bank of England да ускори увеличенията на лихвите.

Българският фондов пазар отново реагира различно от световните финансови пазари, за

пореден път подчертавайки диверсификационното си предимство в едно глобално

портфолио. SOFIX затвори седмицата с над 1% спад, докато широкият BG40 спадна с по-

малко от 0.3%. Сред българските компании най-добре се представи Илевън Кепитъл АД,

чиято цена се покачи над 11% за седмицата, а най-лошо – Еврохолд България АД, чиято

цена на акцията спадна с над 6,5%.

Седмичен Бюлетин

15.07.2022 - 22.07.2022

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 

отклонение

Иван Димитров - Портфолио мениджър
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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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