
21.10.2022 28.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 стойност %

SOFIX 579.43 587.80 8.37 1.44% ОББ Платинум България 13.1277 13.3322 0.2045 1.56% 6.26%

BG BX40 134.72 136.35 1.63 1.21% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.2239 9.3274 0.1035 1.12% -

BG TR30 702.70 711.25 8.55 1.22% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 8.9988 9.1354 0.1366 1.52% -

BG REIT 177.34 177.12 -0.22 -0.12% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.1611 9.2753 0.1142 1.25% -

DJIA 31 083.02 32 861.34 1 778.32 5.72% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.0758 9.2124 0.1366 1.51% -

S&P 500 3 752.75 3 901.06 148.31 3.95% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.1294 9.2773 0.1479 1.62% -

NIKKEI 225 26 890.58 27 105.20 214.62 0.80% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.1830 9.2852 0.1022 1.11% -

Hang Seng 16 211.12 14 863.06 -1 348.06 -8.32% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 8.9794 9.1146 0.1352 1.51% -

FTSE 100 6 969.73 7 047.67 77.94 1.12% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.1894 9.3050 0.1156 1.26% -

DAX 12 730.90 13 243.33 512.43 4.03% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.1129 9.2481 0.1352 1.48% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.1122 9.2583 0.1461 1.60% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.7125 9.7929 0.0804 0.83% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.6511 9.7497 0.0986 1.02% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.5661 9.6974 0.1313 1.37% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 9.5610 9.6703 0.1093 1.14% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 9.5392 9.6672 0.1280 1.34% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 9.5054 9.6433 0.1379 1.45% -

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)

Миналата седмица акциите по световните развити пазари като цяло се повишиха, докато инвеститорите най-вече

оценяваха сигналите от сезона на отчетите за третото тримесечие. В Америка S&P500 се повиши с 4% благодарение на

обявения по-висок от очаквания БВП на САЩ, въпреки смесените резултати. В Европа акциите също се повишиха

стабилно въпреки опасенията за предстоящи вдигания на лихвените проценти, инфлацията и надвисналата рецесия.

Единственото място където пазарите пострадаха бе Китай, където акциите паднаха рязко след потвърждението на Си

Дзинпин за исторически трети мандат като лидер на Китайската комунистическата партия.

Така, въпреки сриването на акциите на редица технологични гиганти, американските индекси отбелязаха масивни

печалби. Индустриалният Dow Jones изхвърча с 6% нагоре и записа четвърта поредна седмица с положителен резултат.

Технологичният NASDAQ също отбеляза втора поредна седмица със солидна печалба, въпреки че смесените резултати

от печалбите на някои технологични гиганти натежаха върху резултата му. Седмицата мина с доста натоварен график на

компании, които отчитаха резултатите си за третото тримесечие. Засега, от всички които са докладвали, малко над една

трета не са успели да покрият очакванията за печалба. Доста пострадаха растежните акции, повлечени от спада в

цените на технологичните мега-компании – Microsoft, Amazon.com, Alphabet (компанията майка на Google) и особено

Meta Platforms (компанията майка на Facebook), които докладваха слабости в приходите и влошени прогнози за

годината. Енергийните и индустриалните акции се представиха по-добре от останалите сектори. Забелязва се, че

маржовете на печалба продължават да се свиват (като енергийният сектор е изключение). Според FactSet - компания за

пазарни данни, нормата на оперативна печалба на компаниите от S&P500 се очаква да бъде средно около 12%, като това

би било петото поредно тримесечие на свиване на маржовете на печалба.

Сянката на повишаващите се лихви продължи да тежи на пазарните настроения. През седмицата Централната банка на

Канада повиши основния си лихвен процент с по-малко от очакваното - с 0,5 процентни пункта до 3,75%. Очаква се

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Федералният резерв (Фед) също да повишат основните лихвени проценти с

0,75% при следващото си заседание тази седмица. Ако Фед вдигне лихата с три-четвърти процентни пункта, това ще

бъде четвъртото поредно такова рязко увеличение, което ще изтласка лихвения процент до диапазона от 3,25%-3,50%,

което е най-високото равнище от 2008 г. досега. В крайна сметка обаче, доходността на 10-годишните щатски държавни

облигации леко спадна, с което най-накрая прекъсна 12-седмичната серия от ръстове, която доведе до най-високото

ниво за последните 15 години. В петък тя се установи на ниво от около 4,02%, а когато серията започна в началото на

август, доходността беше около 2,60% (доходността и цените на облигациите се движат в противоположни посоки).

Въпреки че доходността на 10-годишните щатски ДЦК се понижи през седмицата, доходността на 3-месечните

съкровищни облигации се повиши, като във вторник се покачи над доходността на 10-годишните и остана там през

останалата част от седмицата. Това рядко явление отбеляза задълбочаване на инверсията на кривата на доходност,

започнала в началото на юли, когато доходността на 2-годишните надхвърли тази на 10-годишните държавни облигации.

Подобен обратен наклон на кривата на доходността е индикатор за наближаваща рецесия. 

Акциите в Европа също поскъпнаха силно заради надеждите, че централните банки може да забавят темпа на

повишаване на лихвените проценти. В местна валута паневропейският индекс STOXX600 приключи седмицата с 3,65%

по-високо, а основните борсови индекси на континента (Германия, Франция, Италия и др.) също се повишиха с по 4% и

повече. Европейските банки отчетоха ударни печалби за третото тримесечие в резултат на по-високите лихвени

проценти, които обикновено повишават банковите приходи. Банкови гиганти като Barclays, Santander, UniCredit, Standard

Chartered, HSBC и UBS надминаха тримесечните оценки на анализаторите. Deutsche Bank пък обяви най-високата си

годишна печалба от 13 години насам.

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

отбелязани по борсите в развитите държави. Основните борсови индекси завършиха седмицата със стабилни, но не и

силни ръстове от порядъка на 1,5%. Сред местните компании най-добре се представи производителят на торове Неохим

АД, чиято цена се покачи с близо 14% за седмицата, а най-лошо – дружеството за недвижими имоти ФеърПлей

Пропъртис АДСИЦ, чиято цена на акцията спадна с малко над 3,7%.

Седмичен Бюлетин

21.10.2022-28.10.2022

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). 
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Една година назадИзменение на българските индекси

Sofix BG BX40 BG TR30 BG REIT
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