
22.04.2022 29.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 стойност %

SOFIX 635.25 619.03 -16.22 -2.55% ОББ Платинум България 14.3195 14.1453 -0.1742 -1.22% 4.55%

BG BX40 147.77 145.47 -2.30 -1.56% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.8531 9.7712 -0.0819 -0.83% 0.00%

BG TR30 742.53 731.09 -11.44 -1.54% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.8218 9.6968 -0.1250 -1.27% 0.00%

BG REIT 178.82 180.41 1.59 0.89% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 10.0597 9.9110 -0.1487 -1.48% 0.00%

DJIA 33813.44 32978.52 -834.92 -2.47% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.0340 9.8733 -0.1607 -1.60% 0.00%

S&P 500 4271.78 4131.93 -139.85 -3.27% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.2332 10.0184 -0.2148 -2.10% 0.00%

NIKKEI 225 27105.26 26847.90 -257.36 -0.95% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.8140 9.7331 -0.0809 -0.82% 0.00%

Hang Seng 20638.52 21089.39 450.87 2.18% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.8030 9.6782 -0.1248 -1.27% 0.00%

FTSE 100 7521.68 7544.55 22.87 0.30% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 10.0698 9.9208 -0.1490 -1.48% 0.00%

DAX 14142.09 14097.88 -44.21 -0.31% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 10.0683 9.9074 -0.1609 -1.60% 0.00%

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 10.2031 9.9896 -0.2135 -2.09% 0.00%

Кей Би Си Асет Мениджмънт в дигиталния свят: www.spesti.li

Вашият личен финансов съветник Ви очаква тук: www.facebook.com/groups/spestili/

„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България" 

Оперативен офис: бул. „Витоша” № 89Б, ет.6, София 1463 

тел: (359 2) 811 3761-68, 811 3774-78; e-mail: ubbam@ubb.bg; www.ubbam.bg

ВАЖНО! Предоставената информация в настоящия маркетингов материал 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 издаване на маркетинговия материал 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

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година

През изминалата седмица всички колективни инвестиционни схеми на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - 

Клон (България) завършиха със спадове. Най-голям спад отбеляза ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен 

Толерантен (ЕВРО).

Иван Димитров, Портфолио мениджър.

Представяне на основните борсови индекси Седмичен коментар
Представяне на фондовете на 

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон (България)

С изминалата седмица, акциите изпратиха най-лошия си месец от години. Инвеститорите имат 

доста основания за притеснения, сред които са затягането на паричната политика от Федералния 

резерв, повишаването на лихвените проценти, влошаването на инфлацията, нови затваряния 

заради COVID в Китай и продължаваща война в Украйна. 

За четвърта седмица поред всички американски индекси изгубиха позиции. NASDAQ се 

представи най-зле, като спадна с 13,3% за април и записа най-лошия си месец за последните 13 

години. S&P500 също се понижи с 3.3% за седмицата и близо 9% за месеца, а Dow – с почти 4% 

за целия месец. На фона на ширещата се слабост на технологичните акции, NASDAQ навлезе 

дълбоко в меча територия, спадайки вече 24% от най-високата си стойност през ноември 2021г. 

Технологичните гиганти изнесоха смесени резултати за първото тримесечие: докато Microsoft 

даде положителни очаквания за продажбите си, Alphabet (компанията майка на Google), 

разочарова с ръста на продажбите и печалбите си. Подобна бе динамиката и при другите две 

компании с мега-капитализация, Amazon и Apple. Акциите на Amazon паднаха с 14% в петък (най-

голям еднодневен спад от 2006 г.), след като компанията изненада инвеститорите с първата си 

тримесечна загуба за последните 7 години, отчасти поради по-слабите онлайн продажби. 

Първоначално акциите на Apple се повишиха след новината, че компанията е имала рекордни 

приходи през предходното тримесечие, но после падна, след като предупреди, че ограниченията 

във веригите за доставки могат да повлияят отрицателно на приходите през текущото 

тримесечие. Акциите, които се представиха добре в рамките на S&P500 бяха енергийните 

компании, след като Русия обяви, че спира газа за България и Полша. 

В сряда приключва среща на Федералния Резерв на САЩ, на която се очаква Фед да дръпне 

спусъка за първото си увеличение на лихвите с половин процентен пункт. Това е двойно повече 

от увеличението миналия месец и ще е първата толкова голяма стъпка от 2000 г. насам. 

Допълнително, Фед може да започне да свива мащабните си покупки на активи, използвани за 

стабилизиране на пазарите по време на COVID кризата. Повишаващите се лихвени проценти и 

перспективите за затягане на монетарната политика подкопаха цените на облигациите, тласкайки 

ги към по-висока доходност. Въпреки относително плоския резултат през последната седмица, 

доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ скочи през последните два месеца, 

като се покачи от 1,8% в началото на март до около 2,9% в петък.

Акциите в Европа също отстъпиха от позициите си. Паневропейският индекс STOXX Europe 600 

приключи седмицата с понижение от 0,64%, главно заради опасенията за забавяне на 

икономическия растеж, високата инфлация и затягането на паричната политика. Доходността на 

основните облигации в еврозоната падна (цените им се покачиха), тъй като нарастващите 

страхове относно инфлационния натиск и отслабването на икономическия растеж изглежда 

увеличиха търсенето на висококачествени ДЦК. 

Единственият български индекс, който затвори седмицата на положителна територия, беше BG 

REIT (инвестиции в недвижими имоти). Негативните новини, че Русия спира газа за нас, натисна 

компаниите на родния пазар и SOFIX потъна с над 2,5%, а широкият индекс BG40 – с 1,5%. Сред 

българските компании най-добре се представи ПЕТРОЛ АД, чиято цена скочи с над 18% за 

седмицата, а най-лошо –  ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, чиято цена на акцията спадна с 

повече от 25%.

Седмичен Бюлетин

22.04.2022 - 29.04.2022
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