
29.07.2022 05.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 стойност %

SOFIX 599.72 608.44 8.72 1.45% ОББ Платинум България 14.0268 14.0924 0.0656 0.47% 5.52%

BG BX40 140.18 141.70 1.52 1.08% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.7033 9.7251 0.0218 0.22% -

BG TR30 730.04 736.86 6.82 0.93% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.6051 9.6244 0.0193 0.20% -

BG REIT 184.01 185.98 1.97 1.07% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 9.7975 9.8261 0.0286 0.29% -

DJIA 32846.45 32801.51 -44.94 -0.14% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.7803 9.8048 0.0245 0.25% -

S&P 500 4130.29 4145.19 14.90 0.36% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 9.8958 9.9229 0.0271 0.27% -

NIKKEI 225 27801.64 28175.87 374.23 1.35% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.6642 9.6868 0.0226 0.23% -

Hang Seng 20156.51 20201.94 45.43 0.23% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.5853 9.6054 0.0201 0.21% -

FTSE 100 7423.43 7439.74 16.31 0.22% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 9.8224 9.8536 0.0312 0.32% -

DAX 13484.05 13573.93 89.88 0.67% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.8145 9.8398 0.0253 0.26% -

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 9.8734 9.9014 0.0280 0.28% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен 10.1146 10.1329 0.0183 0.18% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран 10.1851 10.2075 0.0224 0.22% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен 10.2572 10.2776 0.0204 0.20% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран 10.2813 10.3135 0.0322 0.31% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен 10.3250 10.3538 0.0288 0.28% -

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен 10.3748 10.4087 0.0339 0.33% -

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)
Американските акции завършиха колеблива седмица, в която S&P500 и Nasdaq все пак

отбелязаха ръст, докато Dow Jones завърши с лека седмична загуба. Въпреки че докладът

за заетостта в САЩ бе изненадващо силен, това предизвика опасения у инвеститорите, че

Федералният резерв ще продължи агресивното повишаване на лихвени проценти, за да

охлади икономиката и да обуздае инфлацията. В петък Министерството на труда съобщи,

че през м. юли икономиката на САЩ е увеличила броя на работните места с 528 000,

което бе два пъти повече от очакваното, а нивото на безработицата се е понижило до

3,5%, достигайки най-ниското си ниво за последния (повече от) половин век. Онова, което

подкрепя американският потребител за момента е, че растежът на заплатите също се е

повишил повече от очакваното (с 5,2% спрямо година по-рано), което е сигнал, че

високата инфлация може да продължи да бъде проблем. Всички тези данни за нажежения

пазар на труда предизвикаха рязък скок в доходността на американските ДЦК (цената им

падна), тъй като инвеститорите оцениха перспективите за по-нататъшни скокообразни

увеличения на лихвените проценти от страна на ФEД. Опасенията за предстоящо

забавяне на икономиката предизвика и спад в цената на петрола. Суровият петрол Брент

се търгуваше под $90 за варел за първи път от началото на Руско-Украинската война през

февруари т.г. В петък следобед един варел се търгуваше за около $88, което правеше общ 

спад на цената от близо 10% за седмицата. Акциите в Европа отстъпиха позиции поради

очакванията, че централните банки ще продължат да повишават агресивно лихвените

проценти в опит да потиснат инфлацията. В местна валута паневропейският индекс

STOXX Europe 600 се понижи с 0,6%. Основните пазарни индекси обаче отбелязаха

ръстове. Германският индекс DAX се повиши с 0,7%, италианският индекс FTSE MIB

нарасна с 0,8%, а френският индекс CAC 40 – с 0,4%. Британският индекс FTSE 100 също

добави 0,22% за седмицата, въпреки че Банката на Англия повиши основния си лихвен

процент с 50 базисни пункта (0,5%) до 1,75% – това е най-голямото такова увеличение от

27 години насам. Банката също така прогнозира, че инфлацията ще достигне 13,3% до

октомври поради рязкото повишаване на цените на енергията. Великобритания е с най-

високата инфлация сред всички развити страни в света. Централната банка очаква

инфлацията да остане "изключително висока" до 2023 г. и след две години да се успокои

до целевото равнище от 2%. Анализаторите на банката прогнозират, че рецесия с

продължителност пет тримесечия ще започне тази зима зад Ла Манша. Българският

фондов пазар отбеляза стабилен ръст през изминалата седмица, значително

изпреварвайки по-развитите си събратя. Всички български пазарни индекси завършиха

седмицата с ръстове от и над 1%. Сред българските компании отново най-добре се

представи производителят на алуминиеви продукти Алкомет АД, чиято цена се покачи с

нови 22% за седмицата, а най-лошо – производителят на кабели ЕМКА АД, чиято цена на

акцията спадна с почти 7%.

Седмичен Бюлетин

29.07.2022 - 05.08.2022

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). 

Фонд
НСА на един дял Изменение Стандартно 
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Една година назадИзменение на българските индекси

Sofix BG BX40 BG TR30 BG REIT
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Една година назадИзменение на световните индекси

DJIA S&P500 NIKKEI Hang Seng FTSE 100 DAX
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