
29.04.2022 06.05.2022 29.04.2022 06.05.2022 стойност %

SOFIX 619.03 605.42 -13.61 -2.20% ОББ Платинум България 14.1453 14.0646 -0.0807 -0.57% 4.57%

BG BX40 145.47 142.87 -2.60 -1.79% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.7712 9.7422 -0.0290 -0.30% 0.00%

BG TR30 731.09 720.25 -10.84 -1.48% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.6968 9.6614 -0.0354 -0.37% 0.00%

BG REIT 180.41 180.52 0.11 0.06% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.9110 9.8759 -0.0351 -0.35% 0.00%

DJIA 32978.52 32901.08 -77.44 -0.23% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.8733 9.8369 -0.0364 -0.37% 0.00%

S&P 500 4131.93 4123.34 -8.59 -0.21% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.0184 9.9801 -0.0383 -0.38% 0.00%

NIKKEI 225 26847.90 27003.56 155.66 0.58% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.7331 9.7031 -0.0300 -0.31% 0.00%

Hang Seng 21089.39 20001.96 -1 087.43 -5.16% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.6782 9.6423 -0.0359 -0.37% 0.00%

FTSE 100 7544.55 7387.94 -156.61 -2.08% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.9208 9.8867 -0.0341 -0.34% 0.00%

DAX 14097.88 13674.29 -423.59 -3.00% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.9074 9.8705 -0.0369 -0.37% 0.00%

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.9896 9.9524 -0.0372 -0.37% 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)

През изминалата седмица повечето световни индекси записаха пета поредна 

седмица на загуби, след като притесненията за покачващите се лихвени проценти и 

бушуващата инфлация продължиха да потискат настроението на инвеститорите.  

Въпреки че основните индекси завършиха седмицата със сравнително скромни 

спадове, последните загуби вкараха индекса Dow Jones Industrial Average в зоната на 

корекция (спад до 20%), където той се присъедини към S&P500, докато широкият 

NASDAQ Composite и индексът на малките компании, Russell 2000, приключиха 

седмицата здраво нагазили в меча територия, със спадове от над 25% спрямо 

доскорошните си върхове.

Както се очакваше, в сряда Фед обяви увеличение с 50 базисни точки (половин 

процент) на основния лихвен процент, което е най-голямото такова увеличение от 

2000 г. досега. Фед също разкри намеренията си да започне следващия месец да 

свива баланса си (от почти 9 трилиона долара) в опит да засили битката си срещу 

инфлацията. Много вероятно е до края на годината да видим още покачвания с по 

половин процент. Първоначалната реакция на пазара беше умерена, тъй като тези 

действия бяха добре комуникирани предварително от Фед и до голяма степен бяха 

вече отразени от пазарните участници. Други централни банки по света също 

затегнаха паричната си политиката. Централната банка на Англия повиши основния 

си лихвен процент за четвърти пореден път – до най-високото му ниво от 2009 г. 

досега. Увеличения на лихвите обявиха и централните банки на Австралия (за пръв 

път от 11 години насам) и Индия (в опит да укроти цените, особено на храните).

Акциите в Европа също паднаха на фона на опасенията, че централните банки може 

да се наложи да засилят усилията си за обуздаване на инфлацията, а това от своя 

страна да спъне бъдещия икономическия растеж. „Локдаун“-ите в Китай за 

ограничаване на разпространението на COVID-19 и продължаващият конфликт в 

Украйна добавиха към несигурността. В местна валута, паневропейският индекс 

STOXX Europe 600 завърши седмицата със значителен спад от 4,55%;  големи 

седмични спадове отчетоха и основните пазари на стария континент (Германия, 

Франция, Италия, Англия). 

След новината за увеличението на лихвата с 50 б.т. зад океана, цените на 

американските ДЦК се понижиха, което доведе до покачване на доходността на 10-

годишните държавни облигации на САЩ в края на седмицата до над 3% (за 

сравнение, в средата на 2020г. тя беше около 0,50%).  Доходността на основните ДЦК 

в Еврозоната също се повиши (цените им паднаха) в унисон с тази на държавните 

облигации в Америка.

Отново, единственият български индекс, който затвори седмицата на положителна 

територия, беше BG REIT (инвестиции в недвижими имоти).  SOFIX продължи спада 

си от миналата седмица и изгуби още 2,2%, а широкият индекс BG40 –  1,8%. Сред 

българските компании най-добре се представи ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И 

ГАЗ АД, чиято цена скочи с над 12% за седмицата, а най-лошо –  ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, чиято цена на акцията спадна с повече от 9%.

Седмичен Бюлетин

29.04.2022 - 06.05.2022

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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