
27.05.2022 03.06.2022 27.05.2022 03.06.2022 стойност %

SOFIX 613.62 615.66 2.04 0.33% ОББ Платинум България 14.0216 14.0746 0.0530 0.38% 4.77%

BG BX40 145.73 143.78 -1.95 -1.34% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.5838 9.6824 0.0986 1.03% 0.00%

BG TR30 737.71 734.96 -2.75 -0.37% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.4452 9.5772 0.1320 1.40% 0.00%

BG REIT 180.91 180.49 -0.42 -0.23% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.5840 9.7827 0.1987 2.07% 0.00%

DJIA 33213.55 32898.91 -314.64 -0.95% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.5157 9.7501 0.2344 2.46% 0.00%

S&P 500 4158.24 4108.54 -49.70 -1.20% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.5808 9.8946 0.3138 3.28% 0.00%

NIKKEI 225 26781.68 27761.57 979.89 3.66% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.5523 9.6439 0.0916 0.96% 0.00%

Hang Seng 20697.36 21082.13 384.77 1.86% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.4337 9.5582 0.1245 1.32% 0.00%

FTSE 100 7585.46 7532.95 -52.51 -0.69% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.6050 9.8029 0.1979 2.06% 0.00%

DAX 14462.19 14460.09 -2.10 -0.01% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5567 9.7849 0.2282 2.39% 0.00%

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.5658 9.8729 0.3071 3.21% 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/

Представяне на основните борсови индекси Седмичен коментар
Представяне на фондовете на 

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон (България)

Само една седмица след „избухването“ си с почти 7%, американските акции отново поеха 

надолу, изтривайки близо 1% от стойността си и записвайки поредната загуба (за осем от 

последните девет седмици). Акциите спаднаха рязко в последния ден на търговия, като 

инвеститорите продължиха да се съмняват дали Федералният Резерв може да укроти 

бурния ръст на цените, без да вкара икономиката в рецесия. Излезлият доклад за ръста на 

заплатите в САЩ показа, че пазарът на труда остава достатъчно силен, за да може ФЕД да 

вдига бързо лихвите. Това повиши доходността по облигациите (цените им паднаха), като 

на референтните 10-годишни американски ДЦК мина 2,9% след доклада, което доведе до 

огромни загуби сред високо хвърчащите и скъпо оценени технологични компании. 

Настроението на инвеститорите бе допълнително развалено и от новината, че компанията 

Tesla на Илон Мъск обмисля съкращения на 10% от персонала си заради мрачните 

икономически перспективи.  Тези коментари дойдоха на фона на изказването на Джейми 

Даймън, изпълнителен директор на банковия гигант J.P. Morgan, че предвижда 

икономически „ураган“ в бъдеще, заради войната в Украйна и затягащата се парична 

политика на ФЕД. Акциите на компании от сектора на промишлеността се представиха по-

добре от пазара като цяло, подпомогнати от ръста на Boeing. Секторът на потребителските 

стоки също се оказа устойчив на спад, подкрепен най-вече от ръста на акцията на Amazon. 

В Еврозоната инфлацията постави нов рекорд за седми пореден месец. За месец май 

нивото бе 8.1%, минавайки най-високата стойност миналия месец от 7,4%. Европейската 

Централна Банка се очаква да вдигне лихвите за първи път през м. юли и после отново 

през септември. След като множество европейски страни изкараха данни за инфлация, 

които надминаваха очакванията на икономистите, няма да е изненада, ако ЕЦБ избере да 

вдига лихвените нива с по-бързо темпо и с по-големи стъпки, напр. с по половин процент, 

вместо четвърт. Инфлацията е основна грижа и зад океана, където бившият шеф на ФЕД, 

Джанет Йелън призна, че е допуснала грешка смятайки, че инфлационният натиск ще бъде 

временен. Тя заяви, че през 2021 г. не е „разбирала напълно“ рисковете от разкъсаните 

вериги на доставките и други фактори, които доведоха американската инфлация до 40-

годишен връх. Президентът Джо Байдън се включи в дебата, изтъквайки че „борбата с 

инфлацията е най-голямото предизвикателство пред икономиката в момента“.  

В Европа акциите също паднаха миналата седмица, при търговия с малки обеми, като 

пазарите в Обединеното кралство затвориха по-рано, за да отпразнуват 70-годишнината от 

коронацията на Кралица Елизабет II. Инвеститорите на стария континент продължиха най-

вече да се тревожат за високата инфлация, забавящия се икономически растеж, 

затегнатата политика на централните банки, и продължаващата война в Украйна. В 

седмицата, в която ЕС се съгласи на частична забрана на руски петрол, а Русия спря 

напълно енергийните доставки към Нидерландия, паневропейският индекс STOXX 600 

приключи с понижение от почти 1%.

Родният пазар се представи разнопосочно миналата седмица. Докато индексът на 

българските сини чипове, SOFIX, завърши с 0,3% нагоре, широкият индекс BG40 затвори на 

загуба от 1,3%. Сред българските компании най-добре се представи СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД, чиято цена се покачи с над 13,6% за седмицата, а най-лошо –  ФЕЪРПЛЕЙ 

ПРОПЪРТИС АДСИЦ, чиято цена на акцията спадна с 7,7%.

Седмичен Бюлетин

27.05.2022 - 03.06.2022

Индекс
Стойност на индекса

Изменение %

„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.
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