
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ 2015 г. 

Кои са инвестициите с потенциал  
през следващите години? 

 

Препоръките на ЕЛАНА Финансов Холдинг  

Специално за участниците в CFO Forum 2015, 
 организиран от EY и Forbes 

 

  



  

БЪЛГАРСКИ ФОНДОВ ПАЗАР 
Българският фондов пазар вече подбира фаворити 

ългарският капиталов пазар е на прага на 
нов етап в развитието си, в очакване на 
икономическо стабилизиране и когато 

спестяванията у нас потърсят алтернатива на 
ниските лихви по банковите депозити. Тези 
процеси вече започнаха и инвеститорите са 
определили своите фаворити сред публичните 
компании. 

Българската борса изостана във 
възстановяването си след кризата от 2008 г., 
предимно поради икономически причини – слаб 
растеж у нас и в Европа, стагнация на доходите и 
търсене на сигурност в банковите депозити, 
които до скоро предлагаха високи лихви. Другите 
пазари по света не само отчетоха по-силно 
номинално покачване на акциите, но и те са 
оценени чувствително по-скъпо от българските 
книжа.  

Пазарът у нас вече има своите предпочитани 
акции. Това са компании с добро и прозрачно 
корпоративно управление; стабилни финанси и ниска задлъжнялост; добри 
пазарни позиции у нас или в чужбина. Повечето от тях имат дълга история на 
разпределяне на годишни дивиденти между 3 и 5%. 

 

 

 

  

Б 

Димитър Георгиев 

ръководител "Финансови 
пазари", ЕЛАНА Трейдинг 

Тел. 02/ 81 000 25 
email: georgievd@elana.net 
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Сравнение между основните борси в САЩ, Европа и региона с България 
2008-2015 г. 

 

Данни: Bloomberg 

Къде виждаме перспективите за растеж на 
капиталовия пазар? 

Това са заявките на новите дружества за листване на борсата; предстоящата 
приватизация на борсовия оператор; стартиралия вече капиталов поток от 
депозити към взаимни фондове у нас или директно към акции в търсене на по-висок 
доход, подобряващи се финансови резултати на публичните компании. 

Статистика на БФБ за дивиденти на ликвидни компании 

Компания  
Дивидентна доходност 

2013* 
Очаквана дивидентна 

доходност 2014** 
ЧЕЗ Разпределение 14.39% N/A 
Адванс Терафонд АДСИЦ 14.22% 11.81% 
Химимпорт 8.16% 10.01% 
Софарма Имоти АДСИЦ 7.03% 6.66% 
Софарма Трейдинг 4.51% 4.82% 
Спиди 4.00% 3.27% 
ЕЛАНА Агрокредит започва дейност 6.11% 

* Към юни 2014 г. | **Към 08.06.2015 г. 

  

0
20
40
60
80

100
120
140
160 САЩ Германия

България Румъния

Полша

www.elana.net  | 3 



  

ЗЛАТО 
Златото отново ще се 

превърне в пари 
уровините загубиха привлекателността 
си за инвеститорите в последните 
години поради нулевите лихви в света и 

липсата на инфлация. Вложенията в злато са 
най-ниски за последните 6 години и това 
повдига въпроса дали сделка срещу мнението 
на мнозинството няма да се окаже сред най-
печелившите в бъдеще. 

Амбициите на златото да достигне 2000 долара 
за тройунция приключиха преди 4 години. 
Цената му падна значително от рекордната 
стойност, за разлика от всички останали активи, 
които днес са или много скъпи, или растат с 
бързи темпове. Това обяснява отлива на 
капитали от вложенията в злато и 
пренасочването им към по-атрактивните 
финансови инструменти. 

 

 

 

 

  

С 

Климент Робев 
експерт „Международни 

финансови пазари“, 
ЕЛАНА Трейдинг 

Тел. 02/ 81 000 95 
email: robev@elana.net 
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Цена на златото - последните 10 години 

 

Източник данни: Bloomberg 

Какво смятаме, че може да върне интереса към 
златото и дали си струва покупката днес? 

На първо място е икономическият растеж и повишаването на търсенето на 
суровината от спестителите в Азия. Това е дългосрочен фактор, който може да се 
ускори при корекция на основните фондовите пазари по света и златото отново да 
стане застраховка срещу инвестиционните рискове. Централните банки са активни 
купувачи и към тях се присъединяват хедж фондове и големи спекуланти.  

Не само златото като суровина е добър вариант за диверсифициране на портфейла. 
Добивните компании от сектора също ще се възползват от поскъпването му в 
дългосрочен период, а акциите им в момента изостават от еуфорията на фондовите 
борси и не са поскъпнали прекомерно. 
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ПЕТРОЛ 
Излишък на петрол, но не и на възможности 

етролът намери равновесната си цена 
на равнището от 60 долара за барел 
след близо година на много силни 

движения в двете посоки. Инвеститорите са 
настроени позитивно и очакват плавно 
възстановяване нагоре през следващите 
години, но не отчитат готовността на ОПЕК да 
защитава пазарните си позиции. 

Добивът на петрол от шистови находища в САЩ 
се увеличи значително през последните години 
и предизвика ответната реакция на 
традиционните производители. Страните от 
ОПЕК и Русия също повишиха количествата, 
които предлагат, и свалиха цената. Излишъкът 
на петрол ще се запази и това ще задържи ръста 
през следващата една година. 

Нашите прогнози са цената да се задържи 
между 50 и 60 долара за 1 година. Това открива 
инвестиционни възможности за търговия със 
суровината в този диапазон, но и за покупка на 
акции на петролните компании при всеки спад. 

Най-големите дружества в сектора обичайно разпределят високи дивиденти - около 
2-3% годишно, а някои дори 7-8%, и акциите им не са толкова чувствителни на 
пазарните сривове колкото целия пазар. Те ще запазят позициите си в сектора и 
поевтиняването на петрола засяга само временно техните финансови резултати. 

 

  

П 

Генади Гешев 
ръководител 

"Международни финансови 
пазари", ЕЛАНА Трейдинг 

 
Тел. 02/ 81 000 95 

email: geshev@elana.net 
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Възможност за инвестиция 
Сравнение на цената на петрола с представянето на борсово-търгуван фонд, 

свързан с петролни компании 2012 – 2015 г. 

 

Източник данни: ELANA Global Trader 

Хеджирането спасява бизнеса от волатилността при 
валутите и лихвените проценти 

Финансите на компаниите в момента се управляват в ситуация на рязко 
поевтиняване на еврото спрямо щатския долар и исторически ниски лихвени нива, 
а пазарите са в очакване на следващ цикъл на затягане на монетарната политика. 
В такава среда паричните потоци на компаниите стават трудно прогнозируеми, 
което от своя страна води до риск за основната дейност на компанията. Ползването 
на финансови инструменти за хеджиране става все по-популярно сред бизнеса, 
особено когато дейността е зависима от суровини, чиято цена е в долари. С ЕЛАНА 
Трейдинг можете да хеджирате валутни, лихвени и ценови риск при суровини чрез 
разнообразие от финансови инструменти: спот валутна търговия, форуърдни 
валутни контракти, валутни и лихвени фючърси, фючърси и договори за разлика 
върху различни суровини и стоки.  
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АКЦИИ 
Рекорден интерес към акциите 

олитиката на стимули от централните 
банки доведе до рекордно покачване 
на борсовите индекси по света. 

Нулевите лихви означават не само много 
капитали към акциите, но и повече 
инвестиционни проекти на ниска цена. Това 
кара инвеститорите да са оптимисти днес и да 
продължават да са уверени в покачването на 
цените. 

Европейската централна банка вече е най-
активната централна банка по отношение на 
монетарните стимули, за които очакваме да 
продължат в известна степен и през 2016 г. 
Прекият ефект от политиката се вижда в 
поевтиняването на еврото, а оттам и в 
подобряването на позициите на европейските 
компании на международните пазари. 

Европейските компании от много сектори ще се 
възползват от предимствата на по-евтината 
валута, а акциите им ще продължат да се движат 
нагоре. 

Кои акции имат потенциал? 
Продължаващото вече няколко години покачване на акциите означава, че е 
настъпил моментът да се подбират много внимателно инвестициите по сектори и 
конкретни компании. Смятаме, че европейските акции ще имат предимство пред 
книжата на щатските си конкуренти. Инвеститорите дават предимство на сектори 
като автомобилостроенето, високите технологии и фармацията. Транспортните 
компании печелят от по-евтиния петрол, а от стабилния ръст на потреблението в 
Азия и Африка ще се облагодетелстват много международни корпорации. 

П 

Цветослав Цачев 

ръководител "Анализи", 
ЕЛАНА Трейдинг 

Тел. 02/ 81 000 23 
email: tsachev@elana.net 
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Средногодишна възвръщаемост на активи  

Активи  Доход 2000-2015  Доход 2010-2015  
Акции САЩ S&P 500 4.03% 14.59% 
Акции имоти (REIT) 13.18% 18.41% 
Акции малки компании 7.16% 14.74% 
Суровини 0.28% -8.48% 
Акции развити пазари  3.06% 6.05% 
Депозити в USD 2.18% 0.16% 
Държавни облигации 5.80% 4.77% 
Високодоходни облигации 7.48% 9.02% 
Акции възникващи пазари 8.64% 5.68% 

 

Представяне на Dow Jones Industrial Average за периода 31.12.1896-31.12.2014 

 Стойност 
Средна годишна възвръщаемост на индекса за всички 109 
десетилетия от 31.12.1896 до 31.12.2014  5.1% 
Общ брой десетилетия с ръстове 89 
Общ брой десетилетия със спадове 20 
Средна годишна възвръщаемост на позитивните десетилетия 6.7% 
Най- добро позитивно десетилетие 15.5% 
Средна годишна възвръщаемост на негативните десетилетия -2.0% 
Най- слабо негативно десетилетие -6.4% 

 

Представяне на германския индекс DAX за периода 31.12.1959-31.12.2014 

 Стойност 
Средна годишна възвръщаемост на индекса за всички 46 десетилетия 
от 31.12.1959 до 31.12.2014  6.2% 
Общ брой десетилетия с ръстове 39 
Общ брой десетилетия със спадове 7 
Средна годишна възвръщаемост на позитивните десетилетия 7.6% 
Най- добро позитивно десетилетие 16.5% 
Средна годишна възвръщаемост на негативните десетилетия -1.3% 
Най- слабо негативно десетилетие -2.2% 

Източник данни: Bloomberg 
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ЗЕМЕДЕЛИЕ 
Земеделието провокира  

атрактивни ниско рискови инвестиции 
асиленият интерес към земеделието в 
последните години доведе до 
повишаване на цената на земеделската 

земя във всички региони на страната, като дори 
и през 2014 г., когато природните бедствия 
доведоха до по-лоша реколти, а изкупните цени 
не оправдаха очакванията на земеделските 
производители, беше отчетен ръст от 10% - 15%. 
Скоростното развитие на сектора доведе до 
засилен интерес и от арендаторите към покупка 
на земята, която обработват, за да могат да 
доразвият бизнеса си с по-дългосрочни 
инвестиции.  

На тази тенденция основа бизнес модела си 
публичната компания ЕЛАНА Агрокредит, която 
преди 2 години стартира като първото 
специализирано дружество, което предоставя 
финансов лизинг за покупка на земеделска 
земя. От първите договори до края на април 
2015 г. ЕЛАНА Агрокредит е финансирала 
покупката на 23 779 декара земеделска земя от 
фермери с общо 17 млн. лв. Сигурността за инвеститорите произтича от 
изключителната ликвидност и непрекъснато нарастващата стойност на 
обезпечението, което е самата закупена земеделска земя. ЕЛАНА Агрокредит стана 
публична компания в края на 2013 г., когато набра 4.4 млн. лв. в успешно първично 
публично предлагане, за което получи и награда от БФБ-София за принос към 
капиталовия пазар. 

   

З 

Татяна Пунчева-Василева 

старши анализатор, 
ЕЛАНА Трейдинг 

Тел. 02/ 81 000 24 
email: vasileva@elana.net 
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Защо тази инвестиция има потенциал? 
Това е един подходящ пример за ниско рискова инвестиция, която носи по-висока 
от наличната на пазара доходност. За 2014 г. компанията вече изплати брутен 
дивидент на инвеститорите си в размер на 6.23% за акция. Целта е в бъдеще 
доходът на акционерите да достигне 8%-10%.  През май 2015 г. приключи второ 
увеличение на капитала, с което ЕЛАНА Агрокредит привлече 14 млн. лв., като 57% 
от тях са от институционални инвеститори като ПОД Алианц България, ПОК ДСК 
Родина, ПОК Доверие, NN Пенсионно осигуряване (старо име ING Пенсионно 
осигуряване). Дружеството осигурява средства за осъществяване на дейността си и 
чрез кредити, като за краткото си съществуване привлече финансиране от 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер на 5 млн. евро, 
както и от Societe Generale Експресбанк в размер на 5 млн. лева.   

 

Карта на покупките на земя от ЕЛАНА Агрокредит 2013 – 2015 г. 
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ФОНДОВЕ 
Кои са текущите алтернативни финансови решения 

енденцията от последните години на 
спад в лихвите по депозитите вече става 
все по-осезаема за спестителите и 

фирмите. Затова често посоката на 
падежиращите депозити е към ниско рисковите 
и балансирани взаимни фондове, които 
показват по-високи нива на доход и в същото 
време не са най-рискови като инвестиции.  В 
края на първото тримесечие на 2015 г. във 
фондовата индустрия (по данни на БНБ) има 
близо 2.2 млрд. лв. Това че близо 50% от 
инвестициите са приток към ниско рискови 
фондове, дава представа за пътя на 
спестяванията. Доходността на ниско рисковите 
фондове за 2014 г. варираше между 3-4% според 
годишната класация на българските взаимни 
фондове на Moitepari.bg.   

По данни на БНБ за април средната годишна 
доходност на левовите спестявания вече е 
1.61%. Балансираните фондове, които са с по-
висок риск, тъй като инвестират до половината от активите си в акции, показаха 
доход за 2014 г. от 12%-14%. 

Защо тези фондове са алтернативните финансови 
решения за спестяванията:  

Защото предоставят различен подход при управление на спестяванията, подчинен 
на дългосрочна стратегия за нарастване на инвестициите, съобразена с 
тенденциите за развитие на капиталовите пазари. 

 

Т 

Вяра Иванова, CFA 

портфолио мениджър, 
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 

Тел. 02/ 81 000 44 
email: ivanova@elana.net 
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Предимствата на 
услугите на ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт са: 
• Бутиково обслужване; 
• Услуги, отговарящи на 

международните стандарти и 
съобразени с европейските 
законови норми;  

• Имате достъп до парите си през 
цялото време – можете да внасяте и 
теглите, когато искате; 

• Инвестиционна стратегия, базирана 
на задълбочен фундаментален 
анализ с цел дългосрочно 
нарастване на спестяванията и 
съобразена с текущите пазарни 
рискове;  

• Не се плащат данъци върху 
печалбата; 

• Инвестициите се управляват от 
специалисти с повече от 10 години 
опит на капиталовите пазари у нас и 
по света, притежаващи CFA 
сертификат; 

• Дългогодишни партньорства със 
световни лидери;  

• Над 2000 клиенти са доверили 
своите спестявания на ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт;  

• Управляващото дружество е едно от 
първите на пазара и има 13 години 
опит в успешно управление на спестяванията. 

  

Сравнение годишен доход 2010 - 2014 г. 
Ниско рисков фонд - депозит в BGN 

 
 

Сравнение годишен доход 2012 - 2014 г. 
Балансиран фонд - депозит в BGN 

 
Данни: БНБ и БАУД 
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ОБОРОТНИ СРЕДСТВА 
Как да оптимизираме 

управлението на оборотни средства 
ъде да "паркирам" свободния кеш така, 
че да мога да го ползвам, когато ми 
потрябва, но и да получа някаква 

доходност от него – това е въпросът, който често 
си задават много финансисти, които подбират 
варианти за активно управление на паричните 
средства. На фона на лихвените нива на 
разплащателните сметки, които вече достигат 
дори 0.01% на годишна база, взаимни фондове 
като ЕЛАНА Фонд Свободни Пари се превърнаха 
в заместител заради постоянния достъп до 
средствата, липсата на такси и генерираната 
доходност дори и за кратки периоди. В 
допълнение, данъци върху капиталовите 
печалби не се начисляват. Така че защо 
изплатеното ДДС да не се вложи за определен 
период така, че да донесе допълнителни 
средства за изплащане на режийни разходи, 
например.   

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари завърши 2014 г. с 
резултат от близо 4%, като от самото му 
създаване в зората на финансовата криза се е доказвал като най-успешния 
български фонд, заради което има както местна награда за Инвестиционен продукт 
на 2007 г., така и международна – през 2009 г. беше обявен за Най-добър ниско 
рисков фонд в Централна и Източна Европа от сп. Business New Europe. 

 

  

К 

Николай Павлов 

финансов консултант, 
ЕЛАНА Финансов Холдинг 

Тел: 0889 022 537 
email: pavlov@elana.net 
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Сравнение  на доход за 1 месец: 
Разплащателна сметка и ЕЛАНА Фонд Свободни Пари

 

Сравнение доход януари - април 2015 г.:  
Разплащателна сметка - ЕЛАНА Фонд Свободни Пари 

 

Източник данни: БНБ и БАУД 
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ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
Увеличават се хората, които разбират, че могат да 

осигурят бъдещето си само чрез инвестиции 
искусиите за пенсионна реформа от края 
на 2014 г. и спадът на лихвите по 
депозитите върнаха на дневен ред 

темата за необходимостта от планиране на 
личните финанси.  За всички е ясно, че без 
планиране на активно управление на 
спестяванията, никой не би си осигурил 
спокойствие в трудни периоди или защита от 
инфлация.  Всеки човек има определени цели и 
приоритети за следващите 10-20 или повече 
години, за чиято финансова реализация е 
необходим гъвкав подход. 

По тази причина услугата "доверително 
управление", която представлява 
персонализирано управление на 
инвестиционни портфейли, е предпочитаният 
избор за дългосрочните спестители със 
средства над 100 000 лв.  

В управляващото дружество ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт, което е с опит от 13 години в доверително управление, клиентите на 
тази услуга се увеличиха с 15% само за първото тримесечие на 2015 г.  
Структурирането на всеки индивидуален инвестиционен портфейл се извършва 
след внимателен анализ на рисковия профил на спестителя и конкретизиране на 
целите, които желае да постигне в средносрочен и дългосрочен план.  

Д 

Ивайло Пенев, CFA 
ръководител "Управление 

на активи", ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт 

Тел. 02/ 81 000 41 
email: penev@elana.net 
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Какви са резултатите на инвестиционните 
портфейли, управлявани от ЕЛАНА Фонд 

Мениджмънт? 
За 2014 г. резултатите на индивидуалните инвестиционни портфейли, които се 
управляват от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, са в  диапазона 7% - 19% в зависимост от 
вида на избраната стратегия. Портфейлите на клиенти с ниско рисков профил имат 
възвръщаемост от 7.61% до 10.46%. Тези, които са избрали балансирана 
инвестиционна стратегия, имат портфейли с доходност от 4.99% до 14.67%. 
Портфейлите с високорисков профил имат резултат от 7.61% до 19.91%. Данните са 
изчислени след тегления и постъпления от страна на клиентите в периода, както и 
след плащане на дължимите такси. Те са представителна извадка за управлявани 
портфейли, които са действащи за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Представяне на реални 
инвестиционни портфейли за 2014 г. 

Ниско рисков портфейл 
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Балансиран портфейл 

 

Високорисков портфейл 

 

Източник данни: ЕФМ 
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КОНТАКТИ 
 

Задайте своите въпроси 
към екипа експерти от ЕЛАНА Финансов Холдинг 

Димитър Георгиев, 
ръководител „Финансови пазари“, 
ЕЛАНА Трейдинг 

Тел. 02/ 81 000 25 
email: georgievd@elana.net   

 

Генади Гешев, 
ръководител „Международни 
финансови пазари“, 
ЕЛАНА Трейдинг  

Тел. 02/ 81 000 95 
email: geshev@elana.net  

 

Цветослав Цачев, 
ръководител „Анализи“, 
ЕЛАНА Трейдинг  

Тел. 02/ 81 000 23 
email: tsachev@elana.net  

 

Климент Робев, 
експерт „Международни 
финансови пазари“, ЕЛАНА 
Трейдинг 

Тел. 02/ 81 000 95 
email: robev@elana.net   

 

Ивайло Пенев, 
ръководител „Управление на 
активи“, 
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 

Тел. 02/ 81 000 41  
email: penev@elana.net  

 

Вяра Иванова, 
портфолио мениджър, 
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 

Тел. 02/ 81 000 44 
email: ivanova@elana.net   

 

Николай Павлов, 
консултант „Финансови услуги“, 
ЕЛАНА Финансов Холдинг 

Мобилен тел. 0889 022 537 
email: pavlov@elana.net  

 

Татяна Пунчева-Василева, 
старши анализатор, 
ЕЛАНА Трейдинг 

Тел. 02/ 81 000 24 
email: vasileva@elana.net  
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ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 
13 години и 8 национални и международни награди 

• Четири фонда на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт заеха втори и трети места по 
доходност в различни категории на годишната класация на най-добрите 
взаимни фондове за 2014 г. на финансовия пътеводител Moitepari.bg.  

• ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд и ЕЛАНА Високодоходен Фонд заеха второ място в 
своите категории в годишната класация на най-добрите фондове в Централна и 
Източна Европа за 2014 г. на сп. Business New Europe. 

• Награда за Най-добър балансиран фонд в Централна и Източна Европа 2013 г. 
от сп. Business New Europe за ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд (за годишна 
доходност от 18.5%. 

• Награда за Най-добър ниско рисков фонд в Централна и Източна Европа за 
2009 г. от сп. Business New Europe за ЕЛАНА Фонд Свободни Пари. 

• ЕЛАНА Еврофонд застана на второ място с 5.3% доходност в годишната 
класация на най-добрите фондове в Централна и Източна Европа за 2013 г. на 
сп. Business New Europe. 

• Награда „Инвестиционен продукт на 2007 г.“ за ЕЛАНА Фонд Свободни Пари на 
Международното финансово изложение “Банки, инвестиции, пари”, а в края на 
2008 г. фондът завърши с най-добрата доходност на българския пазар (7.6%). 

• Награда „Финансов продукт на годината за 2003 г.” за ЕЛАНА Еврофонд на 
Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари”. 

• ЕЛАНА Фонд Мениджмънт получава награди за “Управляващо дружество на 
годината” от в. Банкеръ четири години подред (2006, 2007, 2008, 2009 г.). 

• През 2013 и 2014 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт се класира на второ място 
в годишната класация на в. Банкер на най-добрите фонд мениджъри в 
България. 
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ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ 
24 години и 17 национални награди 

• Най-добър инвестиционен посредник на 2014 г.  

• Награда от БФБ-София за най-значим принос към развитието на капиталовия 
пазар през 2014 г. 

• Награда от БФБ-София за „Най-добро IPO на 2013 г.“  

• Награди от БФБ-София за извършени брой сделки на БФБ-София за годината в 
първата тройка на пазара - от 2006 до 2014 г.  

• Най-добър инвестиционен посредник на 2013 г.  

• Най-добър инвестиционен посредник на 2010 г. 
Награда от БФБ-София за принос към развитието на инвестиционното 
банкиране през 2007 г.  

• Награда от БФБ-София за принос към развитието на инвестиционното 
банкиране през 2005 г.  

• Награда Електронен финансов продукт на 2004 г. 

 

 

Дисклеймъри: 

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите 
инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и 
съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените 
средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са 
гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и 
17:30 ч. инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, 
правилата / устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.  

Този информационен материал на "ЕЛАНА Трейдинг" АД има за цел единствено да информира. 
Данните, публикувани в него, не са предназначени да служат за основа на конкретни 
инвестиционни решения. 
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