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ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт 
управлява близо 106 
млн. лв.

Подробно на стр. 4

Прогнози второ 
полугодие на 2017 г. 
от ЕЛАНА Трейдинг: 
Българските акции 
ще продължат с 
резултатите

 

Подробно на стр. 4

ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт е най-
добро управляващо 
дружество и за 2-ро 
тримесечие на 2017 г.

Подробно на стр. 4

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА

БЮЛЕТИНъТ НА ИНВЕСТИТОРА е месечна информационна 
услуга, предназначена за клиентите на УД ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт, която им предоставя изчерпателна информация 
за състоянието на пазара на взаимни фондове в България 
и фондовете ЕЛАНА през изминалия месец, както и по-
широк поглед към събитията на капиталовия пазар и в 
икономическата среда.

ЕЛАНА ФОНд МЕНИджМъНТ е един от първите фонд 
мениджъри в България, създаден през 2002 г., който 
понастоящем предлага 7 взаимни фонда с различни 
инвестиционни стратегии и индивидуални портфейли на 
корпоративни и индивидуални инвеститори. В последните 
15 години управляващото дружество традиционно поддържа 
пазарна позиция в топ 5 на пазара на взаимни фондове. ЕЛАНА 
Фонд Мениджмънт оглави през 2016 г. националната класация 
на в. Банкер като “Най-добро управляващо дружество на 
годината”, след като беше печелил този приз от 2006 г. до 
2009 г.  
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 на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС 
в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.
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дивидентите 
от акции на БФБ 
продължават 
да носят среден 
годишен доход от 4%

Подробно на стр. 4



ДСК УА; 
18.21%

Райфайзен АМ; 
14.43%

ОББ АМ АД; 
13.02%

ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт; 

6.61%

Реал Финанс АМ; 
5.24%

Конкорд АМ; 
4.83%

ЦКБ АМ; 
4.54%

Капман АМ; 
4.23%

УД Компас 
Инвест АД; 

4.06%

УД Експат Асет 
Мениджмънт ЕАД; 

4.03%

Други; 
20.80%

 

юли 20172

МЕСЕЧЕН КОМЕНТАР 
ОТ Ивайло Пенев,
Портфолио мениджър
ЕЛАНА ФОНд МЕНИджМъНТ

Пазарни дялове на фонд мениджърите
за м. юли 2017 г.

ПАзАР НА ВзАИМНИ ФОНдОВЕ ЮЛИ 2017

Летните месеци ни дават още от това, на 
което сме свикнали тази година - относително 
добри новини от икономическия фронт и плавни 
ръстове на борсовите индекси до нови върхове. 
Макар вече да е ясно, че обещаните от Тръмп 
реформи няма да се случат, оценките на 
акциите все още се осланят на този фактор. 
В същото време ниските лихви продължават да 
наливат свежи сили в инвеститорите и това 
вероятно ще крепи пазарите известно време. 
Докога е трудно да се коментира, няма аналог 
във финансовата история на света, от който 
да черпим изводи и както пилотите кацат 
„на уреди“ при липса на видимост, така и ние 
ще трябва да използваме усета си и здравата 
логика.

В летните месеци активността на родния 
пазар е традиционно ниска. И тук виждаме 
позната картинка от последните месеци и няма 
причина да очакваме нещо по-различно от плавни 
ръстове. Коментирали сме мнението ни, че 
компаниите имат да защитават щедри оценки 
и все още има какво да се желае от печалбите 
спрямо цените на акциите, но както казва 
народът: „Когато няма риба, и ракът е риба“.

В тази среда нашият екип продължава да търси 
нови интересни възможности. Ще използваме 
летните месеци да си починем, освежим и 
да осмислим постигнатото от началото на 
годината, и очакванията си за идните месеци. 
Както обикновено, ще споделим размислите си 
в тези редове. Междувременно пожелаваме на 
читателите топъл пясък и прохладни напитки. 
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СВЕТОВНА ФОНдОВА ИНдуСТРИя

Очаква се нова рекордна 
година за европейската 
фондова индустрия

Според анализаторската компания на Thompson 
Reuters, Lipper, първото полугодие на 2017 г. дава 
знак, че се очаква годината отново да постави рекорд 
за европейската фондова индустрия. В края на юни 
активите под управление в Европа са 10 трилиона евро, 
което е близо до рекордното ниво от миналата година. 
За 6 месеца активите са се увеличили от 9,4 трилиона 
евро на 10 трилиона евро, като основният двигател на 
ръста са новопривлечените инвестиции от 362,5 млрд. 
евро. Пазарите са допринесли с 282,7 млрд. евро към 
стойността.   
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БИзНЕС НОВИНИ 
Новите данни идват да покажат, че Spotify е добавила нови 
10 млн. души към платената си версия само от март насам, 
когато тя обяви че абонаментите ѝ наброяват 50 млн. 
Общият брой на потребителите на услугата е 140 млн.

Източник: http://www.economic.bg
Сиатъл е най-бързо 
растящият пазар на 
логистични площи в света

Πoвeчe cмapтфoни ca били пpoдaдeни пpeз април-юни 
2017 г. oтĸoлĸoтo през вcяĸo дpyгo втopo тpимeceчие. 
Tъpceнeтo пo cвeтa възлизa нa 347 млн. бp. в paмĸитe нa 
пocлeднoтo тpимeceчиe - c 4% пo-виcoĸо cпpямo cъщия 
пepиoд пpeз 2016 г.
B Зaпaднa Eвpoпa тъpceнeтo нa cмapтфoни възлизa 
нa 28.7 млн. ycтpoйcтa, ĸoeтo e 3% cпaд cпpямo 
cъщия пepиoд пpeз 2016 г., ĸaĸтo и тpeтoтo пopeднo 
тpимeceчиe нa cпaд, ĸoeтo се пpипиcвa нa пpeнacищaнe 
в cтpaни ĸaтo Гepмaния, Beлиĸoбpитaния и Фpaнция. 
Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa и Лaтинcĸa Aмepиĸa 
oтбeлязвaт cтaбилeн pacтeж, ĸaтo тъpceнeтo ce 
yвeличaвa cъoтвeтнo c 11% и 10%. Πaзapът в Ceвepнa 
Aмepиĸa cъщo ce вpъщa ĸъм eĸcпaнзия cлeд cпaд в 
тъpceнeтo пpeз пocлeднитe тpимeceчия.

Източник: https://money.bg

Spotify актуализира информацията за своите 
абонаменти, според  която платформата вече има 
над 60 млн. платени потребители. По този начин тя 
затвърждава лидерската си позиция в областта на 
стрийминг музиката, изпреварвайки 2 пъти най-големия 
си конкурент - Apple Music, който миналия месец обяви, 
че има 27 млн. абонати.

Продажбите на смартфони 
скочиха рекордно

Spotify с двойно повече 
абонати от Apple Music

В статистиката за фондовете при Lipper Global 
Classifications колективните схеми, инвестирали в глобални 
акции, са с най-голяма стойност на активите (16,7 млрд. 
евро), следвани от фондове на паричен пазар (551,8 млрд. 
евро). След тях се нареждат фондовете с глобални 
облигации (381,2 млрд. евро), фондовете с американски 
акции (375,3 млрд. евро) и тези, които инвестират в 
европейски акции (322,8 млрд. евро).

Източник: Lipper Thompson Reuters

Сиатъл е най-бързо растящият пазар на логистични площи 
в света с ръст на цените от почти 16% през първото 
тримесечие на 2017 г. спрямо първите три месеца на 2016 
г. Хонконг обаче е най-скъпият пазар на логистични площи 
в света с 348,6 долара наем на кв.м годишно, показват 
данните на консултантската компания CBRE.
Данните показват, че американските индустриални 
центрове отбелязват най-силен ръст на наемите за 
периода - 3,8% спрямо 2,2% в глобален мащаб. В региона на 
Европа, Близкия изток и Африка се отчита ръст от 1,2%, а 
в Азиатско-тихоокеанския регион - 1,4%.
На 2ро място по ръст на наемните равнища на логистичните 
площи е районът на Ню Йорк с 10% увеличение. На 3то 
място е районът на Лийдс и Шефилд с 9,5% Топ пет се 
допълва от Оукланд и района на Манчестър и Ливърпул, 
а топ 10 – от Лос Анджелис, Атланта, Суджоу, Ханджоу и 
Нинбо.
Вторият най-скъп пазар на логистични площи в света е 
Токио, а на трето място е Лондон. Топ 10 се допълва от 
Сингапур, Шанхай, Стокхолм, Сидни, Шънджън, Оукланд и 
Лос Анджелис.

Източник: http://www.investor.bg



4 юли 2017

НОВИНИ ОТ ЕЛАНА

В края на първо полугодие на 2017 г. ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт управлява активи на стойност 105.9 
млн. лв., като 79.8 млн. лв. от тях са в 7 взаимни 
фонда, а останалите са индивидуални портфейли 
на инвеститори, ползващи услугата доверително 
управление. С близо 33 млн. лв. е повишена стойността 
на активите на дружеството за 1 година, което 
включва привлечени активи и повишената доходност.

Подробно на: http://www.elana.net/bg/fund-management

В традиционната тримесечна класация на в. Банкеръ 
с данните за българските управляващи дружества, 
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт за поредно тримесечие 
оглави подреждането с данните си към края на 
полугодието  на 2017 г. През първото тримесечие 
на годината компанията за управление на активи 
запази първата си позиция. С пет номинации по 
параметрите на класацията и със спечелени общо 
34 точки дружеството застана начело като Най-
добро управляващо дружество за второ тримесечие 
на 2017 г. Управляващото дружество бе класирано за 
2016 г. като най-добро дружество и в последвалата 
тримесечна класация с данни за четвърто тримесечие 
на 2016 г. отново запази първата си позиция.

Подробно на: http://www.elana.net/bg/fund-management

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 
е най-добро управляващо 
дружество и в класацията 
за 2-ро тримесечие на 2017 г.

Прогнози второ полугодие на 
2017 г. от ЕЛАНА Трейдинг: 
Българските акции ще 
продължат с резултатите

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг публикуваха 
традиционния си преглед на полугодието и прогнози за 
втората част на годината за посоката на икономиката 
и основните инвестиционни активи като акции, злато, 
петрол, валути. Запис от онлайн семинар, в който се 
представят прогнозите и се предлагат адекватни 
инвестиционни стратегии до края на 2017 г., можете 
да гледате на сайта на ЕЛАНА Трейдинг.

Подробно на:  
http://www.elana.net/bg/trading/education/webinars.html 

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 
управлява близо 106 млн. лв.

През 2017 г. 260 млн. лв. се разпределят като 
дивиденти от активно търгувани компании на 
Българска фондова борса, които редовно раздават 
дивидент. Това е със 70% повече от 2016 г. За 2017 
г. средната доходност на акция от дивидент на 
БФБ продължава да е около 4%. Средният годишен 

дивидентите от акции на 
БФБ продължават да носят 
среден годишен доход от 4%

Възможности за 
еврофинансиране за бизнеса 
до 2020 г.

Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност” (ОПИК) е една от най-добре 
представящите се с 16.5% разплатени средства към 
крайни получатели, или около 410 млн. лв. към 28 юни 
2017 г., по данни от ИСУН, информационната система 
за управление на европейските програми. До края 
на 2020 г. остават само три нови процедури и три 
повторни приема на проекти по познати схеми. Вижте 
на сайта на ЕЛАНА Инвестмънт обзор на планираните 
възможности за безвъзмездна помощ за инвестиционни 
проекти на бизнеса до 2020 г. от Теодора Овчарова, 
изпълнителен директор на консултантската компания.

Подробно на http://www.elana.net/investment

доход от дивидентите на 20 публични компании с 
редовна дивидентна политика за последните 5 години 
е 4%. Междувременно българските акции предложиха и 
възможност за капиталова печалба: основният индекс 
на БФБ регистрира ръст от 52.6% за 1 година (юни 
2016-2017), а само за първо полугодие на 2017 г. е 
нараснал с 19.6%.

Подробно на http://www.elana.net/trading

http://www.elana.net/bg/fund-management
http://www.elana.net/bg/fund-management
http://www.elana.net/bg/trading/education/webinars.html
http://www.elana.net/investment
http://www.elana.net/trading
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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 на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава 
на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

ОСНОВНА ИНФОРМАцИя

цЕНИ, ТАкСИ И кПМИСИОНИ

кОЕФИцИЕНТИ 

1 месец 0,06%

от началото на годината  0,51%

1 година 0,94%

3 години 1,49%

5 години 2,68%

от създаването на фонда 4,70%

ИНВЕСТИцИОННА ПОЛИТИкА

стандартно отклонение** 0,15%

дОхОдНОСТ*

СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - кЛАСОВЕ СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - ТОП 5 

Нови инвестиции в дългови книжа повишиха теглото им в портфейла на фонда. Фокусът остава към къси матуритети и 
стабилни емитенти. Ще продължим да търсим подобни инвестиции, които да заменят все по-ниско доходния кеш.

МЕСЕЧЕН кОМЕНТАР

Фонд с ниско рисков профил, който инвестира основно в инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа. Предлага на инвеститорите 
добра доходност за ниско рискова инвестиция и възможност да се теглят и внасят средства без такси по всяко време.  Върху получената 
доходност от фонда не се плащат данъци. Още в първата година на своето съществуване ЕЛАНА Фонд Свободни Пари (бивш ЕЛАНА Фонд 
Паричен Пазар) беше награден като Инвестиционен продукт 2007 г. на Международно финансово изложение „Банки, Инвестиции, Пари”. Това 
е фондът, който постигна най-висока доходност на българския пазар през критичната 2008 г. Обявен е за Най-добрият ниско рисков фонд в 
Централна и Източна Европа за 2009 г. от сп. Business New Europe. През 2015 г. се класира на второ място в ЦИЕ сред облигационните фондове.

начало на публичното предлагане: 31.10.2007 

валута: BGN

минимална инвестиция:                   Няма изискване за минимална сума

срокове:

Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят 
своевременно, минимум 3 работни дни след подаване на поръчка преди 16ч. 

препоръчителен хоризонт на инвестицията:   

Подходящ за управление на оборотни средства

банка депозитар: Юробанк България АД

ISIN:  BG9000015073

IBAN:                                                   (BGN) BG 46 BPBI 7942 1076 2549 01

Bloomberg ticker: ELAMMKT BU

Нетна стойност на активите към 31.07.2017 / BGN 18 069 695  

НСА на дял към 31.07.2017 / BGN   156,48
 

брой дялове в обращение към 31.07.2017               115 474
  
такса за емитиране на дялове*   0,00%
  
такса за обратно изкупуване*  0,00%

мениджърска комисиона /изчислява се от средната годишна  

нетна стойност на активите на фонда* 0,65%

честота на обявяване на цени             всеки работен ден
 
*всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително.

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари



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 на български език документа с ключова информация, проспекта, 
правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.
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МЕТОдОЛОгИя

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари

юли 2017

* Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно 
изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 3 годишна доходност е анюализирана.

** Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. 
Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото 
е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на 
фонда е по-висок.

НЕТНА СТОйНОСТ НА АкТИВИТЕ НА 1 дяЛ

МЕСЕЧНА дОхОдНОСТ (%)

ян.

фев.

мар.

апр.

май

юни

юли

авг.

сеп.

окт.

н.

дек.

ОБЩО

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 0,92 0,12 0,94 0,71 0,48 0,58 0,50  0,24 0,08 0,04

 0,56 0,65 0,56 0,53 0,56 0,44 0,32  0,17 0,03 0,12

 0,63 0,72 0,79 0,57 0,40 0,35 0,35  0,18 0,09 0,07
 
 0,62 0,69 0,62 0,49 0,33 0,41 0,34  0,14 0,06 0,08

 0,59 0,65 0,68 0,54 0,48 0,28 0,33  0,12 0,06 0,10

 0,56 0,68 0,70 0,49 0,42 0,35 0,21  0,10 0,11 0,05

 0,77 0,15 0,76 0,48 0,50 0,41 0,28  0,22 0,25 0,06

 0,61 0,40 0,72 0,45 0,32 0,37 0,28  0,12 0,21

 0,60 0,23 0,62 0,56 0,37 0,38 0,24  0,12 0,09

 0,61 0,29 0,66 0,57 0,50 0,37 0,25  0,13 0,00

0,54 0,55 0,31 0,68 0,49 0,41 0,32 0,22  0,08 -0,01

0,47 0,56 0,42 0,51 0,48 0,29 0,27 0,21  0,03 0,13

1,01 7,87 5,44 8,56 6,54 5,17 4,61 3,60  1,67 1,10 0,51
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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 на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на 
КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

ОСНОВНА ИНФОРМАцИя

цЕНИ, ТАкСИ И кПМИСИОНИ

кОЕФИцИЕНТИ 

1 месец 0,10%

от началото на годината 1,63%

1 година 3,42%

3 години 3,14%

5 години 4,06%

от създаването на фонда 4,51%

ИНВЕСТИцИОННА ПОЛИТИкА

стандартно отклонение** 0,62%

дОхОдНОСТ*

СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - кЛАСОВЕ СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - ТОП 5 

Нови инвестиции в дългови книжа повишиха теглото им в портфейла на фонда. Фокусът остава към къси матуритети и 
стабилни емитенти. Ще продължим да търсим подобни инвестиции, които да заменят все по-ниско доходния кеш. При 
акциите не виждаме много изкушаващи възможности в контекста на ниско рисков фонд. За момента ще запазим малката 
си, но селектирана експозиция към този клас активи.

МЕСЕЧЕН кОМЕНТАР

ЕЛАНА Еврофонд

Фонд с ниско рисков профил, деноминиран в евро. Инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, и само до 20% в 
акции при подходящи пазарни условия. ЕЛАНА Еврофонд бе класиран на първо място в категория „Смесени консервативни фондове“ на класацията 
на българските взаимни фондове за 2016 г., изготвяна от Investor.bg. За 2015 г. фондът беше на второ място в националната класация на 
Moitepari.bg, както и в международната на сп. BNEIntellinews. 

начало на публичното предлагане:  01.07.2009

валута:                                                 ЕUR/BGN при EUR 1 = 1.95583 BGN

минимална инвестиция:                   Няма изискване за минимална сума

срокове:

Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят 
своевременно, минимум 3 работни дни след подаване на поръчка преди 16ч. 
 
препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 1 год.

банка депозитар: Юробанк България АД

ISIN: BG9000006098

IBAN:                                                    

(BGN) BG 14 BPBI 7942 1079 4751 01

(EUR) BG 93 BPBI 7942 1479 4751 01

Bloomberg ticker:  ELANAEU BU

Нетна стойност на активите към 31.07.2017 / EUR 7 044 830 

НСА на дял към 31.07.2017 / EUR  142,91
  
брой дялове в обращение към 31.07.2017           49 296             
  
такса за емитиране на дялове*   0,10%
  
такса за обратно изкупуване*  0,30%

мениджърска комисиона - изчислява се от средната
 
годишна нетна стойност на активите*  0,75%

честота на обявяване на цени             всеки работен ден 
* всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително. 
Таксите за емитиране и обратно изкупуване са за поръчки до 500 000 EUR. За по-големи суми 
такси не се начисляват.



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 на български език документа с ключова информация, проспекта, 
правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.
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МЕТОдОЛОгИя

ЕЛАНА Еврофонд

юли 2017

* Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно 
изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 3 годишна доходност е анюализирана.

** Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. 
Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото 
е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на 
фонда е по-висок.

НЕТНА СТОйНОСТ НА АкТИВИТЕ НА 1 дяЛ

МЕСЕЧНА дОхОдНОСТ (%)

ян.

фев.

мар.

апр.

май

юни

юли

авг.

сеп.

окт.

н.

дек.

ОБЩО

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 0,21 0,53 0,31 0,20 0,88 0,75 0,25  0,26

 0,28 0,40 0,40 0,41 0,40 0,94 0,18  0,40

 0,55 0,52 0,36 0,36 0,62 0,06 0,85  0,28

 0,44 0,47 0,38 0,78 0,63 -0,14 0,28  0,09

 0,51 0,52 0,44 0,39 0,63 -0,32 0,19  0,17

 0,54 0,52 0,36 0,35 -0,02 -0,31 0,14  0,32

 0,49 0,41 0,44 0,42 0,49 0,86 0,69  0,10

 0,44 0,39 0,54 0,39 0,25 -0,23 0,79

 0,47 0,44 0,41 0,36 0,27 -0,09 0,42

 0,47 0,42 0,44 0,38 -0,52 0,70 0,05

 0,49 0,33 0,25 0,61 0,60 0,38 0,09

0,61 0,40 0,48 0,27 0,10 0,03 0,14 0,41

0,61 5,43 5,58 4,70 5,21 4,35 2,77 4,41  1,63
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ЕЛАНА Еврофонд EUR



Топ 5 позиции
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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 на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на 
КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

ОСНОВНА ИНФОРМАцИя

цЕНИ, ТАкСИ И кПМИСИОНИ

кОЕФИцИЕНТИ 

1 месец 0,14%

от началото на годината  2,37%

1 година 5,41%

3 години 3,55%

5 години 8,55%

от създаването на фонда 2,59%

ИНВЕСТИцИОННА ПОЛИТИкА

стандартно отклонение** 2,14%

дОхОдНОСТ*

СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - кЛАСОВЕ СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - ТОП 5 

Промените в портфейла през месеца бяха по-скоро козметични, макар да добавихме нови емисии. Продължаваме да 
търсим нови възможности както при акциите, така и при облигациите.

МЕСЕЧЕН кОМЕНТАР

ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд

Фонд с балансиран рисков профил, деноминиран в евро и лева, който инвестира до 60% от активите в български и чуждестранни акции, като 
диверсифицира чрез инвестиция в дългови книжа с лимит до 100% и инструменти на паричния пазар до 10%. Получената доходност не се облага 
с данъци. Фондът бе класиран за Най-добър балансиран фонд в ЦИЕ за 2013 г., 2015 г. и 2016 г. от сп. Business New Europe Intellinews. За 2014 
г. фондът зае втора позиция сред балансираните фондове в региона.  ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд бе класиран на първо място в категория 
„Смесени балансирани фондове“ на класацията на българските взаимни фондове за 2016 г., изготвяна от Investor.bg.

начало на публичното предлагане: 07.12.2005

валута:                                                 ЕUR/BGN при EUR 1 = 1.95583 BGN

минимална инвестиция:                   Няма изискване за минимална сума 

срокове:

Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят 
своевременно, минимум 3 работни дни след подаване на поръчка преди 16ч.  
 
препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 3 год.

банка депозитар: Уникредит Булбанк

ISIN: BG9000006056

IBAN:                                                  

(BGN) BG 17 UNCR 7630 1077 4431 48

(EUR) BG 09 UNCR 7630 1475 8927 14

Bloomberg ticker: ELABEUR BU

Нетна стойност на активите към 31.07.2017 / BGN 18 440 695

НСА на дял към 31.07.2017 / BGN   134,69
  
брой дялове в обращение към 31.07.2017  136 910

  
такса за емитиране на дялове*   0,50%
  
такса за обратно изкупуване*  0,50%

мениджърска комисиона - изчислява се от средната
 
годишна нетна стойност на активите*  2,50%

честота на обявяване на цени             всеки работен ден
 
* всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително. За 
суми над 250 000 лв. няма такси.  



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 на български език документа с ключова информация, проспекта, 
правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.
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МЕТОдОЛОгИя

ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд

* Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно 
изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 3 годишна доходност е анюализирана.

** Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. 
Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото 
е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на 
фонда е по-висок.

НЕТНА СТОйНОСТ НА АкТИВИТЕ НА 1 дяЛ

МЕСЕЧНА дОхОдНОСТ (%)

ян.

фев.

мар.

апр.

май

юни

юли

авг.

сеп.

окт.

н.

дек.

ОБЩО

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
0,94 9,30 -5,61 -8,86 1,09 2,31 0,16 4,56 4,08 1,22 -0,30 0,32

0,95 3,26 0,97 -3,76 -0,76 3,76 -2,58 -1,20 2,99 1,17 0,23 0,41
  
0,06 0,36 -4,76 -0,47 0,90 -0,63 -0,05 2,19 4,18 1,77 0,72 0,97

1,46 3,27 -0,44 6,77 -0,66 -1,43 -1,55 0,37 0,34 -0,03 0,48 0,19

-0,16 4,03 2,65 2,28 -3,50 -0,86 -0,75 4,41 1,87 -1,73 -0,21 -0,21

0,83 4,61 -3,89 -0,72 -0,08 -1,64 -0,18 0,23 -2,35 -0,99 0,51 0,54

0,80 7,32 -5,89 -0,33 0,00 0,09 2,01 1,31 1,19 0,82 0,74 0,14

2,03 3,35 -0,66 7,88 0,48 -3,32 0,92 0,93 0,10 -0,53 0,36
  
2,29 8,35 -10,28 4,42 0,45 -1,15 0,44 -0,29 -0,07 -0,86 1,70

2,39 2,69 -17,22 -1,78 -1,42 -1,03 2,00 -0,02 -0,64 0,88 -0,18

4,15 -2,64 -10,02 -1,01 -0,83 -4,08 0,84 0.95 1,96 -0,01 0,29

2,65 -0,43 0,18 -2,05 1,09 0,68 0,33 0,61 -0,19 0,28 0,78

19,92 52,28 -44,30 1,21 -3,28 -7,30 1,26 14,81 14,29 1,94 5,21 2,37
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11 юли 2017

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 на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на 
КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

ОСНОВНА ИНФОРМАцИя

цЕНИ, ТАкСИ И кПМИСИОНИ

кОЕФИцИЕНТИ 

1 месец 0,90%

от началото на годината  5,03%

1 година 10,83%

3 години 3,84%

5 години 8,23%

от създаването на фонда 2,76%

ИНВЕСТИцИОННА ПОЛИТИкА

стандартно отклонение** 3,60%

дОхОдНОСТ*

СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - кЛАСОВЕ СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - ТОП 5 

Както сме отбелязвали в тези редове и преди, портфейлът на фонда в момента отразява вижданията ни за пазара. 
Промените в дяловете на основните класове активи са тактически и през идните месеци е много вероятно да няма 
съществени движения.

МЕСЕЧЕН кОМЕНТАР

ЕЛАНА Балансиран USD Фонд

Фонд с балансиран рисков профил, деноминиран в USD. Фондът инвестира до 60% в български и чуждестранни акции, като диверсифицира с 
дългови книжа с лимит до 100%, инструменти на паричния пазар до 10% и депозити. Получената доходност не се облага с данъци. 

начало на публичното предлагане:   06.03.2006

валута:   USD

минимална инвестиция:                       Няма минимално изискуема сума

срокове:

Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят 
своевременно, минимум 3 работни дни след подаване на поръчка преди 16ч.  

препоръчителен хоризонт на инвестицията:    Минимум 3 год.

банка депозитар: Уникредит Булбанк

ISIN: BG9000003061

IBAN:                                                     

(USD) BG 17 UNCR 7630 1175 7172 43
    
Bloomberg ticker: ELABUSD BU

Нетна стойност на активите към 31.07.2017 / USD 4 426 023

НСА на дял към 31.07.2017 / USD         136,40
 
брой дялове в обращение към 31.07.2017                        32 449
  
такса за емитиране на дялове*   0,50%
  
такса за обратно изкупуване*  0,50%

мениджърска комисиона - изчислява се от средната
 
годишна нетна стойност на активите*  2,50%

честота на обявяване на цени             всеки работен ден
 
* всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително. За 
суми над 250 000 щ.долара няма такси вход и изход.   



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 на български език документа с ключова информация, проспекта, 
правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

12 юли 2017

МЕТОдОЛОгИя

ЕЛАНА Балансиран USD Фонд

* Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно 
изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 3 годишна доходност е анюализирана.

** Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. 
Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото 
е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на 
фонда е по-висок.

НЕТНА СТОйНОСТ НА АкТИВИТЕ НА 1 дяЛ

МЕСЕЧНА дОхОдНОСТ (%)

ян.

фев.

мар.

апр.

май

юни

юли

авг.

сеп.

окт.

н.

дек.

ОБЩО

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
 9,58 -5,83 -6,98 0,49 1,91 0,41 5,31 3,70 0,28 -1,09 1,62

 3,40 0,85 -3,17 -0,67 3,57 -1,70 -1,21 2,96 1,18 0,32 0,24
  
 0,39 -4,69 -0,86 0,37 -0,97 -0,20 2,12 3,78 0,84 0,73 1,67

1,78 4,34 -4,69 5,25 -0,66 -1,65 -1,68 0,03 0,35 0,89 0,60 0,12

0,09 4,13 2,12 1,82 -2,65 -1,13 -1,88 3,82 1,91 -1,38 -0,08 0,10

-0,63 4,59 -3,68 -0,73 -0,31 -2,15 0,36 -0,18 -1,97 -1,26 0,95 0,29

1,06 7,92 -5,58 -0,47 -0,15 -0,39 1,90 0,88 0,84 0,23 0,43 0,90

0,84 3,63 -0,62 7,18 0,12 -3,12 1,40 0,40 0,07 -1,33 0,47
  
1,88 9,85 -8,17 3,32 0,09 -1,28 0,20 -0,72 0.21 -1,23 2,99

3,46 3,09 12,47 -1,77 -1,73 -0,76 1,62 0,24 -1,01 1,11 -0,29

3,82 -3,07 -7,36 -1,36 -1,15 -3,72 0,72 1,40 2,36 -0,76 0,43

2,43 -0,49 -0,61 -2,19 0,63 0,70 0,46 0,50 -1,56 0,65 1,83

15,43 57,40 -38,58 -0,77 -5,54 -8,83 1,42 13,12 12,22 -0,83 7,49 5,03
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13 юли 2017

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 на български език документа с ключова информация, проспекта, 
правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

ОСНОВНА ИНФОРМАцИя

цЕНИ, ТАкСИ И кПМИСИОНИ

кОЕФИцИЕНТИ 

начало на публичното предлагане: 20.06.2005 

валута: BGN

минимална инвестиция:                   Няма изискване за минимална сума

срокове:

Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят 
своевременно, минимум 3 работни дни след подаване на поръчка преди 16ч. 

препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 5 год.

Нетна стойност на активите към 31.07.2017 / BGN 4 358 136  

НСА на акция към 31.07.2017 / BGN   109,71
  
брой акции в обращение към 31.07.2017        39 724
  
такса за емитиране на дялове*   0,75%
  
такса за обратно изкупуване*  0,75%

мениджърска комисиона - изчислява се от средната
 
годишна нетна стойност на активите*  3,00%

честота на обявяване на цени             всеки работен ден
 
* всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително. 

1 месец 2,35%

от началото на годината  9,44%

1 година 19,51%

3 години 4,54%

5 години 9,52%

от създаването на фонда 1,39%

ИНВЕСТИцИОННА ПОЛИТИкА

ЕЛАНА Високодоходен Фонд

Фонд с високорисков профил в български лева, който инвестира до 100% в български и чуждестранни акции с възможност до 50% от активите 
да са инвестирани в книжа с фиксиран доход. Върху получената доходност не се плаща данък.  

банка депозитар:  Юробанк България АД

ISIN: BG9000004176

IBAN:                                                    

(BGN) BG 70 BPBI 9920 5030 0116 01

Bloomberg ticker: ELANIYA BU

стандартно отклонение** 6,74%

дОхОдНОСТ*

СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - кЛАСОВЕ СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - ТОП 5 

През последните месеци сме настроени към прибиране на частични печалби при някои дългосрочни позиции. Активно 
търсим нови възможности, с които да заменим старите с изчерпан потенциал. Това не е лесна задачи след 8 години 
ръстове навън и параболичен растеж у дома последната година. Ще направим нови инвестиции, когато преценим, че сме 
намерили книжа с достатъчен буфер за покриване на рисковете.

МЕСЕЧЕН кОМЕНТАР



14 юли 2017

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 на български език документа с ключова информация, проспекта, 
правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

НЕТНА СТОйНОСТ НА АкТИВИТЕ НА 1 дяЛ

МЕТОдОЛОгИя

МЕСЕЧНА дОхОдНОСТ (%)

* Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно 
изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 3 годишна доходност е анюализирана.

** Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. 
Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото 
е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на 
фонда е по-висок.

ян.

фев.

мар.

апр.

май

юни

юли

авг.

сеп.

окт.

н.

дек.

ОБЩО

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 1,46 11,15 -7,50 -13,90 1,29 3,94 1,05 6,81 4.69 0,10 -1,23 4,62

 2,31 3,82 1,23 -5,76 -1,59 4,51 -2,77 -1,36 4,56 1,53 0,43 -0,24

 -0,62 -0,11 -5,75 -0,98 1,25 -0,85 -0,88 2,45 3,67 1,09 -1,10 1,66

 1,86 3,28 -0,27 10,22 -0,30 -1,59 -1,60 0,58 0,32 0,22 0,11 0,51

 0,25 4,46 3,22 4,88 -6,31 -1,88 -2,53 4,64 1,95 -2,12 -1,23 0,90

0,72 1,04 7,11 -4,81 -1,90 -0,29 -2,50 -0,07 1,15 -3,88 -2,38 1,68 -0,63

2,17 3,12 7,97 -7,63 -0,14 -0,17 -0,90 1,51 1,41 0,78 -0,12 1,10 2,35

1,26 3,02 3,21 -1,14 11,26 0,71 -4,43 0,94 0,01 0,79 -1,77 -0,10

1,58 3,38 9,61 -13,64 6,36 0,32 -1,82 0,02 -0,32 -0,50 -2,92 5,00

-0,37 2,95 2,03 -23,51 -2,45 -2,07 -1,10  1,70 0,69 -1,36 1,96 -1,27

-2,26 5,47 -3,28 -15,23 -1,32 -0,94 -6,82 0,14 0,55 2,30 -1,06 1,68

0,21 3,17 0,17 0,00 -2,81 1,57 0,67 0,73 0,52 -0,61 0,84 3,70

6,24 30,94 60,82 -55,79 0,73 -6,57 -12,52 -2,03 18,24 13,28 -4,68 8,91 9,44

ЕЛАНА Високодоходен Фонд
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15 юли 2017

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 на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на 
КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

ОСНОВНА ИНФОРМАцИя

цЕНИ, ТАкСИ И кПМИСИОНИ

кОЕФИцИЕНТИ 

1 месец 0,98%

от началото на годината  2,68%

1 година 0,65%

3 години -2,68%

5 години 0,03%

от създаването на фонда 0,53%

ИНВЕСТИцИОННА ПОЛИТИкА

стандартно отклонение** 5,57%

дОхОдНОСТ*

СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - кЛАСОВЕ СТРукТуРА НА ПОРТФЕйЛА - ТОП 5 

През месеца добавихме нова опортюнистична инвестиция и в тази среда на ниска волатилност ще търсим възможности 
за по-активна търговия.

МЕСЕЧЕН кОМЕНТАР

ЕЛАНА глобален Фонд Акции

ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е високорисков фонд в евро. Фондът инвестира основно на световните финансови пазари, като приоритетите 
му са акции на мултинационални компании с глобален пазар и голяма пазарна капитализация (blue chips), както и борсово-търгуеми фондове, 
свързани с т.нар. „възникващи” пазари като Китай, Индия, Русия, Бразилия и др. Не се плаща данък върху печалбата.

начало на публичното предлагане:  20.10.2010

валута: ЕUR

минимална инвестиция:                   Няма изискване за минимална сума

срокове: 

Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят 
своевременно, минимум 3 работни дни след подаване на поръчка преди 16ч. 

препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 5 год. 

банка депозитар: Юробанк България АД

ISIN: BG9000007104

IBAN:                                                     

(EUR) BG40 BPBI 7942 1416 1756 01

Bloomberg ticker: ELANAGE BU

Нетна стойност на активите към 31.07.2017 / EUR 183 950

НСА на дял към 31.07.2017 / EUR               103,58
  
брой дялове в обращение към 31.07.2017 1 776
  
такса за емитиране на дялове*   1,00%
  
такса за обратно изкупуване*  1,00%

мениджърска комисиона - изчислява се от средната
 
годишна нетна стойност на активите*  2,75%

честота на обявяване на цени             всеки работен ден 
* всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително. 
Таксите за емитиране и обратно изкупуване са за поръчки до 250 000 EUR. За по-големи суми 
няма такси за вход и изход.



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 на български език документа с ключова информация, проспекта, 
правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

16 юли 2017

МЕТОдОЛОгИя

ЕЛАНА глобален Фонд Акции

* Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно 
изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 3 годишна доходност е анюализирана.

** Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. 
Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото 
е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на 
фонда е по-висок.

НЕТНА СТОйНОСТ НА АкТИВИТЕ НА 1 дяЛ

МЕСЕЧНА дОхОдНОСТ (%)

ян.

фев.

мар.

апр.

май

юни

юли

авг.

сеп.

окт.

н.

дек.

ОБЩО

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 0,17 2,94 1,38 1,44 -0,46 -3,89 1,90

 0,01 2,65 -0,21 1,92 2,62 0,54 -0,40

 0,55 -0,42 -0,09 0,90 -1,68 0,72 0,28

 1,02 -1,19 -0,76 -1,22 0,11 0,50 -0,12

 -0,47 -4,17 1,26 1,79 0,39 -0,93 0,02

 0,22 0,53 -1,53 2,10 -3,02 -1,86 0,00

 -0,14 2,12 -0,35 -0,96 0,37 2,12 0,98

 -0,57 1,41 -1,05 -0,03 -3,17 -2,11

 -0,27 -0,53 -0,10 -1,26 -3,16 1,23

 1,80 1,55 1,44 0,71 3,50 -2,39

 -2,63 -0,04 0,73 1,79 0,10 -1,37

0,51 1,00 0,72 -0,81 -1,46 -0,93 2,74

0,51 0,62 5,70 -0,15 5,21 -5,43 -4,81 2,68
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ЕЛАНА ФИНАНСОВ хОЛдИНг
централен офис – София
София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, 
ул.“Лъчезар Станчев“ 5, Кула Б, ет. 12-13, 
тел.: +359 2 81 000 70, факс: +359 2 95 815 23
e-mail: info@elana.net
 
Работно време на инвестиционни центрове: 9:00 - 17:30 ч.
Поръчки за покупка/обратно изкупуване на дялове се приемат 
от 9:00 до 16:00 ч. във всички инвестиционни центрове.

ИНВЕСТИцИОННИ цЕНТРОВЕ ЕЛАНА

Иц Софарма Бизнес Тауърс
София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, 
ул.“Лъчезар Станчев“ 5, Партер
тел.: +359 2 81 000 65, факс: +359 2 95 815 23
e-mail: info@elana.net

Иц Раковски
София 1000, ул.Г.С. Раковски № 96
до Театър Българска армия
тел.: +359 2 81 000 61, 81 000 67, факс: +359 2 95 815 23  
e-mail: info@elana.net

Иц Пловдив
Пловдив 4000, ул.Хан Кубрат 1
Делови Център
тел.: +359 32 626 428 
e-mail: plovdiv@elana.net

Иц Варна
Варна 9000, бул.Сливница 8
тел.: +359 52 802 498 
e-mail: varna@elana.net

Иц Бургас
Бургас 8000, ул.Лермонтов 32
тел.: +359 56 825 238
GSM: +359 888 454 184 
е-mail: burgas@elana.net

Иц Шумен
Шумен 9700, ул.Рафаил Попов 2
тел.: +359 54 800 535
e-mail: shumen@elana.net

Иц Плевен
Плевен 5800, ул.Св. Св. Кирил и Методий 18, партер
Бизнес център Престиж
тел.: +359 64 840 114
e-mail: pleven@elana.net

Иц Русе
Русе 7000, бул. Воден 12
тел.: +359 82 825 814
e-mail: ruse@elana.net

юли 2017

кОНТАкТИ
Ново в блога

l централните банки станаха 
основния фактор за растеж на 
борсите

Как централните банки се превърнаха в определящ 
фактор за растеж на борсите и какво може да очакваме 
от тях - анализира Цветослав Цачев.

Подробно на https://blog.elana.net

Ново в YouTube

l цачев: Положителни перспективи 
пред българската икономика

Цветослав Цачев коментира какви са очакванията за 
развитие на българската икономика в в предаването 
Клуб Investor на Bloomberg Tv България на 5 август 
2017 г.

l Татяна Василева: Подобрение на ликвидността 
на БФБ

Татяна Пунчева-Василева коментира актуалното 
състояние на БФБ в предаването В развитие на 
Bloomberg Tv България на 2 август 2017 г.

l гешев: Вероятно от есента можем да очакваме 
поскъпване на долара

Генади Гешев с коментар за влиянието на изявление на 
ФЕД върху щатския долар в предаването В развитие 
на Bloomberg TV България на 27 юли 2017 г.

l БФБ е най-бързо развиващият се пазар

Цветослав Цачев коментира в студиото на 
предаването В развитие на Bloomberg TV България 
прогнозите за второ полугодие на 2017 г. на ЕЛАНА 
Трейдинг на 18 юли 2017 г.

Подробно на https://www.youtube.com/ELANATrading

https://blog.elana.net/
https://www.youtube.com/ELANATrading

