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КАК СЕ СПЕСТЯВА В 
ДИВИДЕНТНИ АКЦИИ
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СЪДЪРЖАНИЕ

• Защо да изберем акции с дивиденти
• Лихвите ще останат ниски
• Дългосрочно вложение

• Какво е дивидентна политика
• Инвестиции на компаниите и разпределение на дивидент
• Дивиденти по време на криза

• Как да избираме компаниите с дивиденти
• Българските компании
• Практиката в САЩ и Европа

• Въпроси и отговори



3

ЗАЩО ДА СЕ СПЕСТЯВА В АКЦИИ С ДИВИДЕНТИ

В търсене на по-висока 
доходност за спестяванията

• В банките има много пари

• Лихвите в България ще останат 
ниски поне още няколко години

• Покупателната способност на 
парите намалява от плавния 
ръст на цените 

• Акциите с дивиденти носят 
годишен доход и потенциал за 
печалби от растящ бизнес
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ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

Компаниите изградиха 
традиции в плащането на 
дивиденти

• Средното ниво на лихвите по 
левови депозити намалява 
чувствително през последните 5 
години

• Българските публични компании 
поддържат стабилно равнище 
на дохода от дивидентите си

• Повечето акции, които се 
търгуват активно на борсата и 
плащат редовно дивидент, 
носят между 3% и 5% доход
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Какво представлява дивидентната политика?
• Това е решението на компанията да раздаде печалбата си на акционерите вместо да я инвестира в 

развитие на дейността си.

Кой решава равнището на дивидентите?
• Акционерите в компанията гласуват на Общото събрание по предложения на мениджърите или 

собствениците.

Кога се плащат дивиденти?
• Плащането става веднъж в годината или разпределено на равни интервали през годината.

Как се получават парите?
• Разпределя се еднакъв дивидент за всяка акция, а парите се получават по клиентската сметка на 

акционера при инвестиционен посредник.

• Данъкът върху дивидентите се удържа от компанията, която плаща и акционерът няма нужда да го 
декларира.

ДИВИДЕНТНАПОЛИТИКА
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Предимства
• Компаниите с дивидентни плащания са сред най-добрите
• Редовно изплащат дивиденти
• Поддържат стабилна доходност за акционерите
• Инвестицията е с дългосрочен хоризонт

Недостатъци
• По време на криза дивидентите се намаляват или спират.
• Цените на акциите се менят. 

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ДИВИДЕНТНИ АКЦИИ
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КАКВО ПРАВЯТ КОМПАНИИТЕ С ПЕЧАЛБИТЕ СИ?
Инвестициите като фактор 
за увеличение на 
резултатите в бъдеще

• Компаниите с големи 
инвестиции може да не 
плащат дивиденти

• След инвестициите има 
период на силен растеж на 
приходите и печалбите

• Компаниите започват да 
разпределят дивиденти след 
периода на растеж

• Те поддържат дохода от 
дивиденти, включително и 
когато пак правят големи 
инвестиции
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КАКВО ПРАВЯТ КОМПАНИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА?

Намаление или спиране на 
дивидентите по време на 
криза

• Компаниите може да спрат 
дивидентите си, за да си 
осигурят буфер по време на 
криза

• Инвеститорите невинаги са 
съгласни с решението да не се 
разпределят дивиденти

• Някои компании увеличават 
дивидентите си, когато падат 
акциите, за да подкрепят 
цените им. Практика в САЩ и 
Европа
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• Лихвите по депозити ще останат много ниски през следващите 
няколко години, а инфлацията ще намалява покупателната способност 
на парите.

• Акциите с дивиденти са дългосрочно вложение, което носи редовен 
годишен доход.

• Компаниите, които изплащат дивиденти, имат стабилни резултати, 
добри международни позиции и отчитат печалби.

ЗАЩО ДИВИДЕНТНИ АКЦИИ?
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ВРЕМЕ ЛИ Е ЗА ДИВИДЕНТНИАКЦИИ?

Условията са налице: 

• Отрицателни лихви в Европа 

• Слаб икономически растеж в света

Дивиденти в България: 

• Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ): разпределят 90% от печалбата

• Акционерни дружества: гласуват дивидент всяка година

Дивиденти в САЩ и Европа: 

• Акционерни дружества: гласуват дивидент всяка година

• Специфично данъчно облагане
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ДИВИДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Компания 2011 2012 2013 2014 2015
Среден
доход

5 г.

Изменение  
на цена за 

5 г. 

Текуща
цена на 
акция
BGN

БГ Агро 6.67% 4.71% 5.38% 5.00% 3.50% 5.05% +52.7% 2.29

M+С Хидравлик 2.71% 5.97% 6.47% 3.47% 4.11% 4.54% +101% 4.95

Софарма Имоти АДСИЦ 7.33% 2.46% 15.36% 7.03% 6.64% 7.76% +92.2% 4.90

Спиди 5.58% 4.00% 3.23% 4.27% +118% 37.5

Хидравлични елементи и 
системи 1.31% 3.48% 3.01% 1.98% 4.65% 2.89% +42.2% 3.20

Източник: БФБ
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ДИВИДЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ

• Стабилна политика на 
изплащане на дивиденти.

• Доходността от дивиденти 
отговаря на равнищата в САЩ.

• Печалбите от акции в ЕС не се 
облагат с данъци в България.

• Има данък върху дивидентите, 
който за ЕС зависи от 
съответната държава и 
наличието на спогодба с 
България.  Но той при всички 
случаи се удържа при източника.

Компания Доход от 
дивидент

Ръст на дивидент 
за 5 г.

Цена акция
EUR

Allianz 5.20% 10.81% 140.00

BMW 4.27% 57.42% 74.50

Deutsche Telekom 3.62% -8.15% 15.00

Commerzbank 2.58% - 7.70

Adidas 1.56% 102% 33.80

Източник: Bloomberg
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ДИВИДЕНТИ НА АМЕРИКАНСКИ АКЦИИ

• Стабилна политика на 
изплащане на дивиденти и 
доходност около 3% за година.

• Печалбите от акциите в САЩ се 
облагат с данък от 10%. 

• Има данък върху дивидентите, 
който се удържа при източника.

• Компаниите плащат дивиденти, 
дори когато срещат 
затруднения. Тази политика 
подкрепя цената на акцията, но 
отслабва финансовото 
състояние на компанията.

Компания Доход от 
дивидент

Ръст на дивидент 
за 5 г.

Цена акция
EUR

Caterpillar 4.03% 11.58% 74.6

IBM 3.35% 14.87% 149.25

Intel 3.03% 8.45% 32

Coca-Cola 2.84% 8.41% 46.45

Apple 1.86% - 109

Източник: Bloomberg
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Внимание: 
• Размерът на дохода може да се промени
• Високият доход в момента не е гаранция за плащания в бъдеще
• Разходите за данъци намаляват доходността

Въпроси:
• Кои са собствениците?
• Как се управляват компаниите?
• Редовна ли е политиката на плащане на дивиденти?

КАК СЕ ИЗБИРАТ КОМПАНИИ С ДИВИДЕНТИ
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• Дивидентите при акциите осигуряват редовен годишен доход
и възможност за капиталова печалба

• Среден дивидент за България, ЕС и САЩ: 2% - 4%

• По закон АДСИЦ задължително разпределя
90% от годишната си печалба като дивидент 

ОБОБЩЕНИЕ
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ПРЕДИШНИ ОНЛАЙН СЕМИНАРИ 

www.elana.net/trading
меню Обучение

 Инвестиционни възможности при петрола

 Инвестиционни възможности при златото

 Финансови резултати 2015 г. на българските компании

 В какво може да се спестява днес

 Прогнози 2016 г.: В какво да инвестираме според тенденциите

www.elana.net/trading
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КАК МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ЧРЕЗ ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ

ELANA Global Trader
Акции от над 30 борси по света, 
разнообразие от инструменти за 
търговия с петрол, злато и други 
суровини

globaltrader.elana.net

ELANA BG Trader
Най-достъпната търговия на 
Българска фондова борса

bgtrader.elana.net

ELANA MetaTrader
Лесна валутна търговия,
договори за разлика за петрол и газ

metatrader.elana.net
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Ние сме на разположение да обсъдим 
Вашата инвестиция!

ЕЛАНА Трейдинг

Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12
ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756
тел: +359 (2) 81 000 20
факс: +359 (2) 95 815 29

trading@elana.net
bgtrader@elana.net
metatrader@elana.net
globaltrader@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:trading@elana.net
mailto:bgtrader@elana.net
mailto:metatrader@elana.net
mailto:globaltrader@elana.net
www.elana.net/trading
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Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. 

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично 
виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк 
начин с изразената препоръка или мнения в този документ.

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% 
от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не 
е изрично споменато. 

Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и 
ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на публично достъпна 
информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите 
на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава 
от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация по този документ е налична 
при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. 
ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във 
връзка с изготвяните препоръки.

Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови 
инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните 
инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите 
инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните 
книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните 
курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. 

Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


