
08.04.2022 15.04.2022 08.04.2022 15.04.2022 стойност %

SOFIX 627.55 634.32 6.77 1.08% ОББ Платинум България 14.3518 14.3445 -0.0073 -0.05% 4.45%

BG BX40 144.81 146.62 1.81 1.25% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.9329 9.9157 -0.0172 -0.17% 0.00%

BG TR30 736.77 740.55 3.78 0.51% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.9207 9.8981 -0.0226 -0.23% 0.00%

BG REIT 177.22 178.70 1.48 0.84% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 10.1727 10.1498 -0.0229 -0.23% 0.00%

DJIA 34723.03 34450.84 -272.19 -0.78% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.1536 10.1308 -0.0228 -0.22% 0.00%

S&P 500 4488.28 4392.59 -95.69 -2.13% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.3736 10.3481 -0.0255 -0.25% 0.00%

NIKKEI 225 26985.80 27093.19 107.39 0.40% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.8937 9.8762 -0.0175 -0.18% 0.00%

Hang Seng 21872.01 21518.08 -353.93 -1.62% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.9016 9.8792 -0.0224 -0.23% 0.00%

FTSE 100 7669.56 7616.38 -53.18 -0.69% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 10.1837 10.1591 -0.0246 -0.24% 0.00%

DAX 14283.67 14163.85 -119.82 -0.84% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 10.1882 10.1652 -0.0230 -0.23% 0.00%

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 10.3432 10.3172 -0.0260 -0.25% 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 с леки 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)

Изминалата седмица бе кратка. Основните финансови пазари в Америка и западна Европа бяха 

затворени в петък по повод католическия Великден и празника Разпети Петък. Обемите на 

търговия бяха ниски и през по-голямата част от периода останаха под средните. Високата 

инфлация отново прикова вниманието на инвеститорите.

Във вторник Министерството на труда на САЩ съобщи, че основната инфлация е скочила с 

1,2% през март, което прави на годишна база увеличение от 8,5% – нов връх за последните 

четири десетилетия! Това е много над  2,0%, което е нивото, което Федералният резерв на САЩ 

поддържа като своя цел и смята, че подпомага устойчивия икономически растеж. Първоначално 

реакция на пазара бе, че акциите се повишиха с надеждата, че инфлацията може би е 

достигнала временния си връх, но ралито бе краткотрайно, тъй като цените на суровия петрол 

също се повишиха до 100 долара за барел, а и руският президент Владимир Путин обяви, че 

мирните преговори с Украйна са в застой.

Световните цени на храните достигнаха нов връх, тъй като войната в Украйна засили 

съществуващите напрежения по веригите на доставките. На Русия и Украйна се падат 30% от 

световния износ на пшеница и 20% от царевицата. Цената на тези две основни култури се 

повиши с близо 20% през март. Съответно, по-високите цени на слънчогледовото олио, чийто 

най-голям износител в света е Украйна, повишиха цените на палмовото, соевото и рапичното 

масло.

Световната банка прогнозира, че икономиката на Украйна ще спадне с 45% тази година заради 

нахлуването на Русия. Половината от предприятията в страната са затворени, а много други 

изпитват затруднения. Икономиката на Русия се очаква да се свие с 11%. Руската Централна 

Банка неочаквано намали основния си лихвен процент до 17%, след като го бе удвоила до 20% 

в началото на войната. Сега РЦБ смята, че рублата се е възстановила достатъчно от спада си, и 

така намалява заплахата от скок на инфлацията в страната. През седмицата РЦБ също така 

премахна един от временните си капиталови контроли, като позволи отново да се купува 

чуждестранна валута.

През седмицата бяха публикувани и първите големи корпоративни отчети за първото 

тримесечие на 2022 г., като няколко големи американски банки откриха сезона на печалбите със 

смесени резултати. Компаниите от финансовия сектор паднаха повече в рамките на индекса 

S&P500, повлечени от банковия гигант, JPMorgan Chase, чиито резултати не оправдаха 

очакванията на анализаторите от Уолстрийт. Енергийните компании се държаха добре на 

пазара и водеха в представянето на акциите. Като цяло, и трите основни американски борсови 

индекса отново записаха спадове, като NASDAQ изоставаше от Dow и S&P500 с голяма разлика, 

точно както беше и предишната седмица. За разлика от Америка, европейските акции се 

повишиха на фона на известно облекчение, че Европейската централна банка не зае по-

агресивна позиция на срещата си. Паневропейският индекс STOXX Europe600 приключи 

съкратената празнична седмица с над 1% по-високо.

Българският пазар също отбеляза стабилни ръстове – SOFIX затвори с повече от 1% печалба за 

периода, а широкият индекс BG40 – c над 1,25%. Сред българските компании най-добре се 

представи ЕМКА АД-СОФИЯ, чиято цена скочи с близо 13% за седмицата, а най-лошо –  

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-СОФИЯ, чиято цена на акцията спадна с над 31%.

Седмичен Бюлетин

08.04.2022 - 15.04.2022

Индекс
Стойност на индекса
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