
28.10.2022 04.11.2022 28.10.2022 04.11.2022 стойност %

SOFIX 587.80 593.87 6.07 1.03% ОББ Платинум България 13.3322 13.3203 -0.0119 -0.09% 6.25%

BG BX40 136.35 136.99 0.64 0.47% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.3274 9.3051 -0.0223 -0.24% -

BG TR30 711.25 712.99 1.74 0.24% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.1354 9.1129 -0.0225 -0.25% -

BG REIT 177.12 177.68 0.56 0.32% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.2753 9.2741 -0.0012 -0.01% -

DJIA 32 861.34 32 404.80 -456.54 -1.39% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.2124 9.2154 0.0030 0.03% -

S&P 500 3 901.06 3 770.55 -130.51 -3.35% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.2773 9.3005 0.0232 0.25% -

NIKKEI 225 27 105.20 27 199.74 94.54 0.35% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.2852 9.2634 -0.0218 -0.23% -

Hang Seng 14 863.06 16 161.14 1 298.08 8.73% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.1146 9.0928 -0.0218 -0.24% -

FTSE 100 7 047.67 7 334.84 287.17 4.07% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.3050 9.3062 0.0012 0.01% -

DAX 13 243.33 13 459.85 216.52 1.63% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.2481 9.2518 0.0037 0.04% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.2583 9.2816 0.0233 0.25% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 9.7929 9.7590 -0.0339 -0.35% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 9.7497 9.7111 -0.0386 -0.40% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 9.6974 9.6527 -0.0447 -0.46% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 9.6703 9.6419 -0.0284 -0.29% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 9.6672 9.6389 -0.0283 -0.29% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 9.6433 9.6252 -0.0181 -0.19% -

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)

Изминалата седмица донесе смесени резултати за финансовите пазари по света. Докато в Европа и

Азия някои индекси отбелязаха солиден ръст, акциите в Америка паднаха, най-вече защото

Федералният резерв (Фед) попари надеждите на инвеститорите за предстоящ обрат в паричната си

политика. Индустриалният индекс Dow Jones се задържа много по-добре от подгласниците си, като

продължи относително по-доброто си представяне от октомври. Особено силно засегнат бе

технологичният индекс Nasdaq, тъй като акциите на компаниите с висок растеж спаднаха повече от

тези на компаниите с висока стойност. Акциите на технологичните компании пострадаха, тъй като

продължиха последиците от доста разочароващия сезон на отчетите на водещи компании като Meta,

компанията майка на Facebook, Amazon и Microsoft. В края на седмицата Amazon обяви, че спира

наемането на нов персонал, което допълнително влоши настроенията. Отделно, въпреки че вече е

частна компания, очакваните големи съкращения на работни места в Twitter при новия собственик

Елон Мъск допълнително допринесоха за „сечта“ в технологичния сектор.

Както се очакваше, миналата седмица Фед повиши основния си лихвен процент със 75 базисни

точки. (базисна точка е 0,01 процент), с което за четвърти пореден път одобри толкова голямо

увеличение! На пресконференцията инвеститорите се надяваха да чуят за задаваща се пауза (или

поне забавяне на темпа) в повишаването на лихвите, но нищо такова не дойде. В речта си,

председателят Джером Пауъл заяви, че е "прекалено рано" да се обмисля спиране на повишаването

на лихвените проценти… и индексът S&P500 завърши деня със спад от 2,50%. Така диапазонът на

основния лихвен процент понастоящем стана между 3,75% и 4%, и въпреки че може да забави

темпото си, периодът на увеличение на лихвите може да продължи и през значителна част от 2023 г.

Това е обяснимо, като се има предвид, че инфлацията остава упорито на доста високо ниво, въпреки

общо шестте увеличения на лихвените проценти от Федералния резерв досега през тази година.

Така доходността на държавните облигации на САЩ нарасна отново и отбеляза 13-та седмица на

повишение от последните 14 (доходността и цените на облигациите се движат в противоположна

посока). Конкретно, доходността на 10-годишните държавни ценни книжа на САЩ скочи до около

4,2% в петък, а цялата крива на доходността остава с обратен наклон, което се счита за предвестник

на рецесия.

На стария континент годишният темп на инфлация също остава много висок, като в Еврозоната

изненадващо се повиши до 10,7% през октомври спрямо 9,9% през предходния месец. Цените на

храните и вносните промишлени стоки скочиха рязко, но по-високите цени на енергията са главният

виновник за инфлацията. Разходите за енергия са скочили с 42% спрямо същия период на

предходната година и остават голям проблем в 19-те държави от еврозоната в навечерието на

зимата. На острова Английската централна банка също повиши основния си лихвен процент с три-

четвърти процентни пункта до 3%, за да ограничи инфлацията. Това е най-голямото единично

увеличение на лихвите, което централната банка е извършвала за последните 30 години.

В подобна среда, акциите в Европа отново поскъпнаха за трета поредна седмица, тъй като

централните банки по континента сигнализираха, че може да ограничат бъдещия темп на

увеличаване на лихвените си проценти. Положителните настроения на инвеститорите се засилиха и

от надеждите, че Китай може да се откаже от политиката си на нулева търпимост към Covid и това да

засили европейския износ. В местна валута паневропейският индекс STOXX600 приключи седмицата

с ръст от 1,5%, а редица национални борси и доста по-добре (напр. италианският индекс FTSE MIB

се повиши с 3,3%, а британският индекс FTSE100 нарасна с над 4%). При кредитните инструменти,

доходността на европейските държавни облигации се върна към 11-годишни върхове, след като

данните за рекордната инфлация през октомври запазиха натиска върху Европейската централна

банка да продължи агресивно вдигането на лихвените проценти. 

У нас родните акции отбелязаха скромно, но уверено повишение през изминалата седмица. SOFIX

успя да добави малко над 1% към стойността си, а останалите индекси – приблизително наполовина.

Сред местните компании най-добре се представи търговската банка Централна Кооперативна Банка

АД, чиято цена се покачи с над 10% за седмицата, а най-лошо – за втора поредна седмица

дружеството за недвижими имоти ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, чиято цена на акцията спадна с

близо 15%.

Седмичен Бюлетин

28.10.2022-04.11.2022

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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DJIA S&P500 NIKKEI Hang Seng FTSE 100 DAX
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