
15.04.2022 22.04.2022 15.04.2022 22.04.2022 стойност %

SOFIX 634.32 635.25 0.93 0.15% ОББ Платинум България 14.3445 14.3195 -0.0250 -0.17% 4.44%

BG BX40 146.62 147.77 1.15 0.78% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) 9.9157 9.8531 -0.0626 -0.63% 0.00%

BG TR30 740.55 742.53 1.98 0.27% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) 9.8981 9.8218 -0.0763 -0.77% 0.00%

BG REIT 178.70 178.82 0.12 0.07% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) 10.1498 10.0597 -0.0901 -0.89% 0.00%

DJIA 34450.84 33813.44 -637.40 -1.85% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.1308 10.0340 -0.0968 -0.96% 0.00%

S&P 500 4392.59 4271.78 -120.81 -2.75% ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 10.3481 10.2332 -0.1149 -1.11% 0.00%

NIKKEI 225 27093.19 27105.26 12.07 0.04% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) 9.8762 9.8140 -0.0622 -0.63% 0.00%

Hang Seng 21518.08 20638.52 -879.56 -4.09% ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) 9.8792 9.8030 -0.0762 -0.77% 0.00%

FTSE 100 7616.38 7521.68 -94.70 -1.24% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) 10.1591 10.0698 -0.0893 -0.88% 0.00%

DAX 14163.85 14142.09 -21.76 -0.15% ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 10.1652 10.0683 -0.0969 -0.95% 0.00%

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) 10.3172 10.2031 -0.1141 -1.11% 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 със 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)

Силният старт на седмицата не беше достатъчен, за да предотврати падането в края и на основните 

борсови индекси в САЩ между 2% и 4%. Пазарът беше на път за положителна седмица до четвъртък, 

когато акциите започнаха рязко понижаване, заради негативни очаквания за силно затягане на 

паричната политика, продължаващата война в Украйна, и продължаващите COVID „локдаун“-и в 

Китай. Тежкият с технологични акции индекс NASDAQ изостана от S&P500 и Dow с големи маржове за 

трета поредна седмица. След неотдавнашния си връх на пазара в края на м. Mарт, NASDAQ е паднал 

с повече от 12%, срещу приблизително 8% за S&P500 и 4% за Dow.

Миналата седмица най-добре се представи зад океана единствено секторът на основните 

потребителски стоки. Компаниите от комуникационните услуги също бяха подкрепени след 

съобщението, че Twitter прие предложението на Илон Мъск за купуване на голям пакет. От друга 

страна, акцията на Netflix падна с повече от 35% през седмицата, тъй като компанията отчете 

разочароващи тримесечни резултати и обяви за първи път в историята си спад на глобалните й 

абонати. Тази седмица предстои да чуем отчетите и на четирите най-големи компании в САЩ по 

пазарна капитализация, Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet (Google).

Пазарите най-вече продължиха да се борят с очакваната войнственост на Фед и почти сигурното 

увеличение на лихвите с поне половин процент (50 базисни точки) следващия месец. По-типично за 

Фед е да повишава лихвите със стъпка от четвърт процент наведнъж (25 базисни точки), както 

направи вече на заседанието си през Mарт. В своя реч, председателят на Фед Джером Пауъл заяви че 

укротяването на инфлацията е „абсолютно необходимо“. Агресивно настроеният Федерален резерв 

разпали инвеститорските страхове за големи повишения на лихвите – напр. само преди два месеца 

скок от 0,75% бе считан за немислим (и пагубен за пазара), а днес вече е очакван и възприеман за 

нормален. 

В подобни условия, естествено, облигациите продължиха да се покачват и значително намаля 

доходността по тях Опасенията относно инфлацията и темповете на нарастване на лихвените 

проценти продължиха да тежат върху цените на ДЦК, изпращайки доходността им до най-високите 

нива от три години и половина насам. В четвъртък доходността на 10-годишните съкровищни 

облигации на САЩ за кратко се покачи до 2,95%.

В глобален план, МВФ обяви, че войната в Украйна ще допринесе за забавяне на световния растеж, 

който сега се очаква да е 3,6% тази година, почти с цял процент под предишната прогноза от януари. 

Ръстът на БВП в Еврозоната също беше ревизиран надолу до 2,8% (от 3,9%) поради зависимостта от 

руските горива и прекъсвания във веригите на доставките. Отделно, растежът и здравето на 

икономиката на Китай продължават да са повод за притеснения. Данните за БВП показват годишен 

ръст от 4,8% през първото тримесечие на 2022 г. Резултатът беше по-добър от очакваното, но изпуска 

пълния ефект от скорошните „локдауни“ в Шанхай и други градове, които бяха наложени в средата на 

март. Други данни също сочат за забавяне на икономиката – продажбите на дребно през Mарт са 

намалели с 3,5%, а нивото на безработица се е покачило до 5,8%, което е най-високото, на което е 

било от началото на пандемията.

За втора поредна седмица българският пазар отбелязва ръстове на фона на спадове на западните 

пазари – SOFIX затвори с 0.15% нагоре за периода, а широкият индекс BG40 – записа почти 0.8% 

ръст. Сред българските компании най-добре се представи ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, чиято 

цена скочи с над 41% за седмицата, а най-лошо –  СПИДИ АД, чиято цена на акцията спадна с 2.6%

Седмичен Бюлетин

15.04.2022 - 22.04.2022
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