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ВАЖНО! Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или
препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. 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. Инвестициите в колективни
инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Препоръчително е
инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират преди вземане на
инвестиционно решение. Пълна информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция
„Спестявания и инвестиции“, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет.
ОББ Асет Мениджмънт. Всички права запазени.
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Възстановяването
на
глобалната
икономика от пандемията остава силно,
но спорадично в различните региони.
Последните данни за брутния вътрешен
продукт (БВП) през второто тримесечие
на 2021 потвърждават липсата на
синхронизация при възстановяването
като инерцията се прехвърли от САЩ
към Европа. Ние продължаваме да
поддържаме позитивна прогноза като
смятаме, че експанзията има достатъчно
„силни крака“ за да продължи, въпреки
новите неизвестни по пътя на
нормализацията,
последствие
от
бързото разпространение на Делта
варианта. По сходен начин, проблеми,
произхождащи от доставните вериги,
изглежда имат ефекта на „легнал
полицай“ намиращ се на пътя към
възстановяването, макар и според нас
това да бъде с временен ефект, който
ще
отшуми
без
да
извади
икономическото възстановяване от
релсите поне при развитите икономики.
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След две поредни тримесечия на
свиване,
Еврозоната
отскочи
изненадващо силно, регистрирайки
2.0% ръст през второто тримесечие на
2021 в резултат на прогреса постигнат
при овладяването на пандемията и
постепенното отваряне на икономиките.
Това оставя БВП на Еврозоната все още
на 3% под пре-пандемичното ниво.
Особено силни ръстове бяха отчетени в
Испания и Италия, докато Франция и
Германия отчетоха по-умерен резултат.
Напред за Еврозоната остават очаквания
да продължи със силно динамичен ръст,
подкрепен от нарастващият процент
ваксинирани и необичайно силно
агрегатно търсене на стоки и услуги.
Заедно със Следващото Поколение
финансови пакети на ЕС и плодородната
външна среда, Еврозоната ще бъде в
позиция за пълно възстановяване от
пандемията през първото тримесечие
на 2022.

САЩ отчетоха поредно тримесечие на
солидна икономическа дейност, която
върна икономиката на ниво, по-високо
от достигнатото преди пандемията.
Реалният БВП отчете ръст на годишна
база от 6.5% през второто тримесечие
на 2021 като основен двигател се явява
потреблението, а количеството наличен
инвентар се яви забавящ фактор,
влияещ на ръста, вероятно отразявайки
недостиг следствие на нарушените
доставни вериги. Нашият поглед напред
ни води към очаквания за по-умерен, но
все още солиден ръст, подкрепян от
продължаващото
отваряне
на
икономиката и фискалните стимули.
Междувременно, пазарът на труда
показа впечатляващи резултати през
изминалата година. Въпреки това,
заетостта все още е под предпандемичните си нива и то с почти 6.8
милиона работни места като търсенето
и предлагането на работна ръка също
остава сравнително небалансирано, а
това означава, че все още е далеч от
пълно възстановяване.

Инфлационният натиск се засилва все
повече сред развитите икономики. В
Еврозоната, месечната инфлация през
Юли изненада, ускорявайки до 2.2%
година за година, като в основен
двигател
бе
миксът
от
силни
фундаментални събития. В САЩ
краткосрочният инфлационния натиск
бе дори по-голям като през Юни
индексът на инфлация достигна 5.4%
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година
за
година.
Основните
„причинители“ бяха тесен кръг от
сектори с пряка зависимост от
отварянето
там.
Въпреки,
че
материализирането на този ценови
натиск вероятно ще има нужда от
повече време за да успокои темпото,
ние
поддържаме
позицията,
че
настоящата инфлация се подхранва
основно от преходни фактори. Това е и
причината
да
не
очакваме
спираловидна инфлация. Въпреки това,
рискът от по-висока инфлация през
следващите месеци остава все още
значителен.
На
срещите
през
месец
Юли
Европейската Централна Банка (ЕЦБ) и
Федералният резерв (ФЕД) решиха да
запазят монетарната си политика в
познатия стимулиращ формат като за
сега позицията им „гледа през“
показателите за инфлация. ЕЦБ промени
насоките си за очакваните действия
занапред, съобразявайки се с новата

Напълно ваксинирани към 1 Юли 2021

Полша 36.6%
Германия 39%
Унгария 51.8%
Румъния 23.5%

Испания 39.3%

Гърция 37%

Представяне на водещите индекси*
Индекс
Q2 2021
2020
SOFIX (България)
24.62%
-21.29%
Dow Jones (САЩ)
12.73%
6.89%
S&P 500 (САЩ)
14.41%
16.11%
NIKKEI (Япония)
4.91%
16.01%
FTSE100 (Великобритания)
8.93%
-15.24%
DAX (Германия)
13.21%
3.78%

* През второ тримесечие на 2021 и за цялата 2020.
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симетрична цел за процентът на
инфлация от 2%. Това налага ниски
лихвени равнища за по-продължителен
период и без очаквания за промяна на
лихвените нива през следващите две
години.
Междувременно,
ФЕД
сигнализира, че щатската икономика
отбелязва прогрес, но централната
банка все още се въздържа от
определянето на план за редуциране на
програмата си за изкупуване на активи.

брой 1 | м. април, 2020 г.

НОВИЯТ www.ubbam.bg

Старт
2021

Радвам се, че направихме още една стъпка напред към следващото ниво или както казва
нашата стратегия „Дигитално на първо място, но с човешко докосване“.
Дигитализацията и изкуственият интелект са вече част от нашите предложения и
беше необходимо да се адаптираме и да представим едно клиентско пътешествие в
света на инвестициите. Изградихме една нова и съвременна визия, с цел да улесним
достъпа до информация на всеки тип инвеститор – било то стартиращ, търсещ съвет
или професионалист. Така се надяваме да покажем, че инвестицията е достъпна за всеки,
че ще бъдем още по-близо до нашите клиенти, с подобренията в Зоната на инвеститора,
както и че ще продължим да сме максимално прозрачни и клиентски ориентирани.
Катина Пейчева, Управител, КВС Асет Мениджмънт клон България

Какво
ново?

•

Свеж дизайн с обновено съдържание и повече
интерактивност

•

ОББ Асет Мениджмънт Академия: библиотека за
финансова култура

•

Изцяло обновена Зона на Инвеститора с повече
възможности

•

Иновации от КВС Асет Мениджмънт: какво ново от
водещото управляващо дружество

•

#InVesti

ПАЗАРЪТ
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ИДЕАЛНИЯ ХАБИТАТ ЗА МУЛТИ-СИГНАЛНИТЕ ФОНДОВЕ

Показаните резултати от минали периоди не са показателни за
представянето на съответния фонд в бъдеще и не включват разходите
по записване и обратно изкупуване, ако са приложими.

Взаимните фондове са сред найпопулярните инвестиции в глобален
мащаб. Например, по данни на
statista.com за 2020г. почти половината
(46.4%) от домакинствата в САЩ са
притежавали инвестиции във взаимни
фондове, а самите взаимни фондове,
регистрирани там, за управлявали почти
24 трилиона долара! Само за сравнение
– според статистиката публикувана от
Federal Reserve Bank of St. Louis, банките
в САЩ са разполагали с общи активи в
размер на 20.6 трилиона долара.
Причината
за
все
по-голямата
популярност на взаимните фондове са
редицата проблеми, които стоят пред
нас като потребители в това, което
наричаме „новото нормално“ – нулеви
лихви по депозитите, ерозия на
покупателната способност на парите от
инфлацията и липсата на реално
съпоставими други инвестиции. Когато
говорим за съпоставими инвестиции
следва да вземем предвид едно от
предимствата на взаимния фонд – той
представлява готова „кошница“ от
финансови активи, която се управлява
от професионалисти. Това предполага,
че разпределението на риска е доста
широко и не бихме били изложени на
риск от единични събития както
например при инвестиция в един актив.
Добър пример за подобен риск е
например инвестиция в сграда, която да
отдаваме под наем като търговски
площи – пандемията, причинена от
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коронавируса, постави под сериозен
натиск този сектор и напомни на
инвеститорите колко важно е да
разпределят риска в повече и различни
по своето естество активи.
Въпреки
широката
степен
на
разпределение,
обаче,
екстремни
икономически условия все пак могат да
доведат до по-сериозни спадове, макар
и исторически те да са били
сравнително краткосрочни. Именно тази
повишена пазарна динамика все още
спира част от хората, желаещи да
спестяват,
особено
начинаещите
инвеститори както и тези, спестяващи
традиционно в депозити.

За щастие, решение има. Активно
управляваните фондове се стремят да
следват
по-гъвкава
политика
интензивното управление придобива
все по-голяма важност в съвременната
икономическа среда. Новият свят на
нулеви лихви, повишена динамика на
капиталовите пазари и фрагментирано
възстановяване в отделните сектори.

Сред най-популярните за инвеститорите
ни стратегии са активно управляваните
фондове ЕкспертИйз. В самата си
същност,
те
следват
иновативна
концепция,
основаваща
се
на
задълбочен анализ и многобройни
симулации, включително свързани с
това как хората приемат загубите. Тази
концепция инвестира в три различни
стратегии, които наричаме сигнали.
Очакванията са, че тези три сигнала ще
реагират по различен начин при
различни пазарни условия, като всеки от
тях
следва
своя
инвестиционна
политика.

инвестира повече в акции за сметка на
облигациите като тази оценка в кой от
двата актива да инвестира повече, се
прави всеки месец.
Но в някои ситуации, като например
когато имаме временна, не особено
съществена динамика на пазарите, е подобре да останем инвестирани без да
търгуваме толкова активно – това е
третата стратегия в ЕкспертИйз – Сигнал
за Растеж. Тя представлява класически
разпределено балансирано портфолио,
което не разчита на толкова интензивна
търговия като другите два сигнала, чиято
цел е дългосрочна доходност.

Например, Сигнал Защита цели да
MSCI World (пазарът)
предпази
инвестираните
в
него 120
ЕкспертИйз Дефанзивен
средства, като при по-значителен спад
ЕкспертИйз Динамичен
на пазарите „разпродава“ акциите и 100
облигациите и увеличава паричните
средства. Така, ако този спад се 80
задълбочи, ефектът му ще бъде
Covid-19
ограничен върху нашата инвестиция.
60
Но все пак като инвеститори ние целим
дек 2019 г.
мар 2020 г.
юни 2020 г.
не само стабилност, но и доходност – тук
е ролята на вторият сигнал за Комбинацията от трите сигнала ни дават
Адаптиране към Тренда. Неговата цел е един нов подход в лицето на ЕкспертИйз
да инвестира повече в по-перспективния – адаптиращо се портфолио, създадено
към даден момент клас активи – за Новото нормално – новият свят на
облигации или акции. Когато пазарите нулеви лихви и по-висока пазарна
на акции са динамични и не постигат динамика.
Когато
знаем,
че
значителна доходност, този сигнал инвестицията ни се адаптира постоянно
инвестира повече в облигации, които в към новата заобикаляща ни среда,
генералния случай се считат като по- оставаме в комфортната си зона. За това
сигурни.
Същевременно,
когато наричаме ЕкспертИйз инвестиране в
пазарите на акции навлязат в по- комфортната зона – комфортно решение
стабилен период на растеж, сигналът
за Новото нормално.
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ЧУЖДЕСТРАННИ ФОНДОВЕ
Фондове SIVEK
Предлагани под ЕвроИнвест и ЕвроБъдеще от ДЗИ.
Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

205.95%

4.32%

7.97%

1.83%

Намаляваме цикличните акции в портфолиата. Високата инфлация и
очакваното спиране на помощите в САЩ ще повлияят на доверието на
потребителите. Регионално, фокусът ни е основно към Еврозоната.
Казахме „довиждане“ на облигациите от развиващите се пазари поради
тяхната чувствителност към вероятността от повишение на лихвите в САЩ.
Основно търсим доходност в пазара на корпоративни облигации.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

257.27%

11.94%

15.58%

3.49%

Намаляваме цикличните акции в портфолиата. Високата инфлация и
очакваното спиране на помощите в САЩ ще повлияят на доверието на
потребителите. Регионално, фокусът ни е основно към Еврозоната.
Казахме „довиждане“ на облигациите от развиващите се пазари поради
тяхната чувствителност към вероятността от повишение на лихвите в
САЩ. Основно търсим доходност в пазара на корпоративни облигации.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

298.20%

18.48%

22.80%

5.16%

Намаляваме цикличните акции в портфолиата. Високата инфлация и
очакваното спиране на помощите в САЩ ще повлияят на доверието на
потребителите. Регионално, фокусът ни е основно към Еврозоната.
Казахме „довиждане“ на облигациите от развиващите се пазари поради
тяхната чувствителност към вероятността от повишение на лихвите в
САЩ. Основно търсим доходност в пазара на корпоративни облигации.

*Показаните резултати от минали периоди не са показателни за представянето на съответния фонд в бъдеще и не включват разходите по
записване и обратно изкупуване, ако са приложими.
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ЧУЖДЕСТРАННИ ФОНДОВЕ
Фондове ОББ ЕкспертИйз
BGN

Доходност*
Дялове в

От начало на
предлагането

3г

1г

3м

евро

-

-

-

-

лева

-

-

-

-

EUR

Благодарение отчасти на позиционирането към по-циклични акции, но и
ефективно подбраните такива от други сектори, компонентата акции
изпревари референтния индекс през втората четвърт. Основен принос
имаше предпазливият подход към акциите на режийни компании.
Изборът на корпоративни облигации (особено на високодоходни) спрямо
държавни позволи на облигационната компонента да изпревари
бенчмарка си, а позицията облигации от развиващи се пазари също
допринесе. В наша полза бяха и индивидуално подбраните държавни и
корпоративни книжа от южните държави от Еврозоната.

Доходност*
Дялове в

От начало на
предлагането

3г

1г

3м

евро

-

-

-

-

лева

-

-

-

-

Благодарение отчасти на позиционирането към по-циклични акции, но и
ефективно подбраните такива от други сектори, компонентата акции
изпревари референтния индекс през втората четвърт. Основен принос
имаше предпазливият подход към акциите на режийни компании.
Изборът на корпоративни облигации (особено на високодоходни) спрямо
държавни позволи на облигационната компонента да изпревари
бенчмарка си, а позицията облигации от развиващи се пазари също
допринесе. В наша полза бяха и индивидуално подбраните държавни и
корпоративни книжа от южните държави от Еврозоната.

Доходност*
Дялове в

От начало на
предлагането

3г

1г

3м

евро

-

-

-

-

лева

-

-

-

-

Благодарение отчасти на позиционирането към по-циклични акции, но и
ефективно подбраните такива от други сектори, компонентата акции
изпревари референтния индекс през втората четвърт. Основен принос
имаше предпазливият подход към акциите на режийни компании.
Изборът на корпоративни облигации (особено на високодоходни) спрямо
държавни позволи на облигационната компонента да изпревари
бенчмарка си, а позицията облигации от развиващи се пазари също
допринесе. В наша полза бяха и индивидуално подбраните държавни и
корпоративни книжа от южните държави от Еврозоната.

*Показаните резултати от минали периоди не са показателни за представянето на съответния фонд в бъдеще и не включват разходите по
записване и обратно изкупуване, ако са приложими. Полетата са празни, защото не е изминала 1 година от старта на фонда.
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Q2

ЧУЖДЕСТРАННИ ФОНДОВЕ
Фондове ОББ ЕкспертИйз
BGN

Доходност*
Дялове в

От начало на
предлагането

3г

1г

3м

евро

-

-

-

-

лева

-

-

-

-

EUR

Благодарение отчасти на позиционирането към по-циклични акции, но и
ефективно подбраните такива от други сектори, компонентата акции
изпревари референтния индекс през втората четвърт. Основен принос
имаше предпазливият подход към акциите на режийни компании.
Изборът на корпоративни облигации (особено на високодоходни) спрямо
държавни позволи на облигационната компонента да изпревари
бенчмарка си, а позицията облигации от развиващи се пазари също
допринесе. В наша полза бяха и индивидуално подбраните държавни и
корпоративни книжа от южните държави от Еврозоната.

Доходност*
Дялове в

От начало на
предлагането

3г

1г

3м

евро

-

-

-

-

лева

-

-

-

-

Благодарение отчасти на позиционирането към по-циклични акции, но и
ефективно подбраните такива от други сектори, компонентата акции
изпревари референтния индекс през втората четвърт. Основен принос
имаше предпазливият подход към акциите на режийни компании.
Изборът на корпоративни облигации (особено на високодоходни) спрямо
държавни позволи на облигационната компонента да изпревари
бенчмарка си, а позицията облигации от развиващи се пазари също
допринесе. В наша полза бяха и индивидуално подбраните държавни и
корпоративни книжа от южните държави от Еврозоната.

*Показаните резултати от минали периоди не са показателни за представянето на съответния фонд в бъдеще и не включват разходите по
записване и обратно изкупуване, ако са приложими. Полетата са празни, защото не е изминала 1 година от старта на фонда.
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ЧУЖДЕСТРАННИ ФОНДОВЕ
Фокусни фондове
Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

50.89%

3.47%

5.79%

1.37%

Този фонд е инвестиран предимно в европейски ДЦК, но притежава и
известно количество европейски и български акции в портфейла си (до
20%). Положителното представяне на фонда се дължи на ръста на
акциите. Това най-вече се отнася за българските компании в портфейла,
които имат и по-голяма тежест от европейските си конкуренти.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

10.16%

1.04%

2.95%

0.10%

ОББ Платинум Евро Облигации е инвестиран в ДЦК и акции в евро.
Разликата в представянето на фонда спрямо ОББ Платинум Облигации
идва както от по-малкото количество акции, така и от липсата на
български компании в него, които бяха двигател за представянето нагоре
за последната една година.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

75.90%

-1.07%

15.59%

6.89%

Фондът инвестира по-голямата част от средствата си в български
компании, но също така има съществен дял и в български и европейски
държавни облигации. В среда на ниски лихви, двуцифрената доходност
на фонда от началото на годината се дължи на родните ни компании,
които се представят изключително силно спрямо конкурентите си от
останалите развити икономики.

*Показаните резултати от минали периоди не са показателни за представянето на съответния фонд в бъдеще и не включват разходите по
записване и обратно изкупуване, ако са приложими.
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ЧУЖДЕСТРАННИ ФОНДОВЕ
Фокусни фондове
Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

21.76%

-0.57%

37.26%

15.44%

Този фонд е инвестиран в български компании. За родният капиталов
пазар Q1 и Q2 бяха много успешни, като индекcът на сините чипове SOFIX
се повиши с цели 24.62% за този период и стана четвъртия най-добре
представящ се пазар в света. Акциите с най-голямо тегло в портфейла на
ОББ Премиум Акции са сред най-добре представилите се в SOFIX, което
обяснява и доброто представяне на фонда.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

83.04%

10.20%

16.65%

0.86%

В портфейла на ОББ Патримониум Земя могат да бъдат намерени
известни компании от хранително-вкусовата индустрия. Фондът е
инвестиран в акции от Европа и САЩ, както и в инструменти с фиксирана
доходност. Нивата на паричните средства остават непроменени – около
10% от активите на фонда. Забелязва се възстановяване на компаниите от
всички индустрии, в които фонда инвестира заради възстановяването на
икономиката, но то е неравномерно за отделните под-индустрии.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

35.62%

29.20%

7.00%

3.87%

Портфейлът на ОББ Глобал Фарм Инвест съдържа както големи и
доказани европейски и американски фармацевтични гиганти, така и
малки биотехнологични компании, които тепърва разработват своите
лекарства. Фондът изостава с представянето си от останалите фондове
инвестирани в акции. Изоставането се дължи най-вече на това, че
фармацевтичният сектор се води за защитен, както и че здравната криза
вече отслабва в голяма част от развитите страни. Добри икономически
данни, насочват инвеститорите към сектори, които са пооблагодетелствани от отварянето на икономиките.

*Показаните резултати от минали периоди не са показателни за представянето на съответния фонд в бъдеще и не включват разходите по
записване и обратно изкупуване, ако са приложими.
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ЧУЖДЕСТРАННИ ФОНДОВЕ
Фокусни фондове
Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

14.74%

26.17%

28.18%

2.95%

ОББ Глобал Детски Фонд е насочен към компании, на които приходите им
произтичат главно продажбите на продукти и услуги за деца. Този фонд
също има част инвестирана в инструменти с фиксирана доходност
(облигации). Няма съществена промяна в разпределението на активи във
фонда през последното тримесечие.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

38.15%

30.25%

33.42%

4.62%

Този фонд се характеризира като високорисков и е инвестиран в
северноамерикански и европейски акции. Тук могат да бъдат намерени
както малки биотехнологични компании с огромен потенциал за растеж,
така и големи и добре познати технологични гиганти. Апетитът на
инвеститорите към растежни акции продължи и през тази година като
тези с малка пазарна капитализация изпъкнаха с по-добро представяне.

Доходност*
От начало на
предлагането

3г

1г

3м

4.40%

2.46%

19.27%

1.15%

Фондът инвестира в европейски и американски компании, които
изплащат дивиденти на техните акционери. В него също така има част
инвестирана в облигации. В този фонд голяма част от средствата са
инвестирани в акции, чийто представяне е тясно свързано с бизнес
цикъла. Наличието на големи банки и енергийни компании във фонда
подсказва, че представянето на фонда зависи от представянето на
икономиката и добрите макро-данни.

*Показаните резултати от минали периоди не са показателни за представянето на съответния фонд в бъдеще и не включват разходите по
записване и обратно изкупуване, ако са приложими.
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