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• Защо падат лихвите
• Как работят парите
• Какво е реална доходност
• Какви са реалните рискове
• Каква е връзката между риск и 

доходност
• Как се печели от различни активи
• Каква е доходността на различни 

вложения

• Как да взема решение да инвестирам
• Пасивно и активно инвестиране
• Най-популярни инвестиционни 

варианти
• Примери за инвестиционни подходи

• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ
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НИСКИТЕ ЛИХВИ ОСТАВАТ

Лихвите ще бъдат на
ниски нива още дълго време 

Банките разполагат
с много свободен ресурс. 

Ще се активизира 
кредитирането, а не 
привличането на депозити

Лихвите в еврозоната са на 
нулеви равнища 0
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Лихвени проценти по нови депозити

1 месец

1 година

8.87%

0.41%
7.19%

0.06%

Източник- БНБ
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КАКВО Е РЕАЛНА ДОХОДНОСТ?

Реалният доход е 
възвръщаемост, която е по-
висока от инфлацията

Лихвите по депозитите вече 
не предпазват спестяванията

Инфлацията в България ще се 
ускорява през годините, за да 
компенсира разликата в 
цените с еврозоната

Поскъпването на суровини и 
горива ще качи цените на 
стоките и услугите у нас

Източник- БНБ, НСИ
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КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПАРИТЕ?

Парични средства

Доход 0%
Стойност -2% 

Доход 1%
Стойност -1% 

Доход от 2% до 10%
Стойност от 0% до 8% 

Банков депозит Инвестиция

2%
Инфлация
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КАКВО ДАВА ИНВЕСТИРАНЕТО?

ЗАЩИТА ОТ ИНФЛАЦИЯ-
Доходността за дълъг период надхвърля нарастването
на цените и повишава реалната стойност на спестяванията.

ДОХОДНОСТ-
Доходът от инвестиции е начин за увеличение на парите към
работната заплата или пенсията. Те са най-добрият метод за 
нарастване на спестяванията дългосрочен план.

СИГУРНОСТ- 
Пари за „черни дни“ - допълнителна защита на доходите и 
спестяванията при финансови и икономически сътресения. 
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ИМА ЛИ НУЛЕВ РИСК?

• Парите на депозит за сигурни само до 196 хиляди лева за 
физически лица

• Лихвените плащания не са гарантирани 

• Реалната доходност може да бъде отрицателна, когато 
инфлацията надхвърля възвръщаемостта по депозитите или 
облигациите

• По време на финансови сътресения е най-добре да се държат 
пари или краткосрочни облигации

• Такива явления са много редки и сравнително краткосрочни

Парични средства 
Краткосрочни ДЦК 

Гарантирани депозити

Паричните средства са рискови само
по отношение на банката, където се намират
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НИСЪК РИСК

• Връщане на инвестицията на 
100% при падежа й, освен ако 
не настъпи фалит на 
компанията или държавата 
емитент

• Процентът на фалитите е много 
малък

• В такъв случай се възстановяват 
поне 30-50% от стойността на 
облигациите

Риск от фалит на компаниите или държавите, 
които са издали дълговите книжа

Държавни
ценни книжа

Облигации на 
големи компании

Ниско рискови 
взаимни фондове
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ВИСОК РИСК

• Корекции от 10% до 20% се 
случват средно веднъж на 1 или 
2 години

• Пазарен срив над 30% е 
изключително рядко явление и 
възстановяването продължава 
от 1 до 3 години

• Борсово търгувани фондове и 
взаимни фондове разпределят 
риска върху цели пазари, 
региони, сектори или суровини

Риск от фалит на компания или от борсов спад

Злато, петрол,
суровини,

валути

Акции на компании 
в България и 

чужбина

Балансирани и 
високорискови 

взаимни фондове
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• По-висок пазарен риск 
означава по-силни 
изменения на доходността 
за конкретен период

• Пазарният риск е 
минимален в дългосрочен 
период

• Управлението на 
инвестициите трябва да е 
насочено към намаление на 
пазарния риск

ПАЗАРЕН РИСК И ДОХОДНОСТ
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Изменение на фондовите пазари след кризи

1 година 3 години 5 години
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Златното правило на инвестициите
за управление на риска!

РИСК И ДОХОДНОСТ- ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

5%
10%

50%

10%

20%

Портфейл на ниско рисков фонд

Български акции

Дялове на фондове

Депозити и парични 
средства
ДЦК

Корпоративни 
облигации

5%

20%

15%

35%

10%

15%

Портфейл на балансиран фонд

Чужди акции

Български акции

Дялове на фондове

Депозити и парични 
средства
ДЦК

Корпоративни 
облигации
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Начална инвестиция:
10 000 лв.
Допълнителни вноски:
1 000 лв. на година
Общо инвестирани:
20 000 лв. 

РИСК И ДОХОДНОСТ- ИНВЕСТИЦИОНЕН ХОРИЗОНТ 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

В акции USA
В депозит на 2%

Начало 
10000 лв. 

Резултат

В депозит: 23 615.00 лв.
Възвръщаемост 18%

В акции: 40 217.00 лв.
Възвръщаемост 101%

Инфлация за периода:
41.4%

Източник- БНБ и Bloomberg
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Актив Форма на доход

Депозити Лихви

Облигации Купонно плащане, лихви, капиталова печалба

Имоти/земеделска земя Рента/наем, печалба при продажба

Акции Капиталова печалба, годишен дивидент

Финансови инструменти, свързани със суровини Капиталова печалба

Взаимни фондове Капиталова печалба

АКТИВИ-  КАК СЕ ПЕЧЕЛИ 
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ВЛОЖЕНИЯ- ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

Актив Средногодишна 
доходност

Най-висок
резултат

Най-слаб
резултат

Депозит в лева 3.26% 5.40% 0.93%

Доходност 5-год. БГ ДЦК 2.21% 4.95% 0.77%

Глобални облигации 1.04% 7.42% -5.04%

Български акции 14.33% 42.28% -11.82%

Европейски акции 7.21% 24.70% -6.67%

Акции в САЩ 14.97% 33.35% 0.29%

Злато -5.31% 8.03% -28.33%

Възвръщаемост на различните активи
за периода 2012-2016 г.  

Активното управление и 
диверсификация на активите 

са условията за успех
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ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 9 ГОДИНИ

Взаимните фондове 
покриват инфлацията в 
дългосрочен план дори и в 
кризисни времена (2008-
2011)

Средногодишен доход от ниско рискови фондове /инфлация 
2008 - 2016 г. 

Източник- БАУД, НСИ
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РЕАЛИСТИЧНА ДОХОДНОСТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 3 ГОДИНИ

Актив Прогнозна средногодишна 
доходност за 3 години

Депозит в лева 0.75%

Доходност 5-год. БГ ДЦК 1.25%

Глобални облигации 1.50%

Български акции 12.00%

Европейски акции 8.00%

Акции в САЩ 5.00%

Злато 10.00%

Рисковите активи ще продължат да носят
по-висока доходност, дори и по време на

бавен икономически растеж по света
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БЪЛГАРСКИ АКЦИИ- ПОТЕНЦИАЛ 

Ръст на БФБ след кризата Доход от обявените през 2017 г. дивиденти

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сектор Имоти Индекс SOFIX

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Елхим Искра

Стара планина Холд

Корадо

Фонд за недвижими имоти България

М+С Хидравлик

Хидравлични елементи и системи 
АД-Ямбол

Адванс Терафонд

Дивидентните акции ще продължат да носят 
годишен доход 2% - 4% 

Източник- БФБ
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КЪДЕ Е ПРЕДИМСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИИ?

Няма данък върху печалбите от направените инвестиции

Само 5% данък върху дивидентите

Познати предприятия и добър достъп до информация за дейността им

Потенциал за растеж на капиталовия пазар
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КАК ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА ИНВЕСТИРАМ

 Защо да инвестирам?

 Колко риск мога да поема и какво да очаквам от това?

 Кога е необходим капитала ми?

 Кой ще управлява спестяванията ми?

Отговорите на тези въпроси
са основата на управлението на спестяванията!
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ПАСИВНО И АКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ 

Активно инвестиране Пасивно инвестиране 

• Електронни платформи
• Брокери
• Консултации

• Взаимни фондове
• Доверително управление
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КАК ДА ИЗБЕРЕМ ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖЪР?

• История на компанията - опит и стаж на екипа

• Представяне през годините 

• Прозрачност и пълнота на информацията

• Отношение

• Богатство на инвестиционните стратегии

За пасивно и активно инвестиране

Парите Ви трябва да се управляват според 
Вашите цели!
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НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ВАРИАНТИ- ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ
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Ниско рисков фонд - Депозит в BGN

ЕЛАНА Еврофонд Депозит в BGN
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ЕЛАНА Фонд Свободни Пари - Разплащателна 

сметка 

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари Разплащателна сметка

2012 2013 2014 2015 2016

Източник- БАУД, БНБ
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НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ВАРИАНТИ- ДИВИДЕНТНИАКЦИИ
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Сравнение между лихви по депозити и дивиденти от акции в 
България за последните 5 години

Среден лихвен доход

Среден доход от дивиденти

Източник- БФБ, БНБ
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НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ВАРИАНТИ- ДИВИДЕНТНИАКЦИИ

Компания
Доход от годишен дивидент 

за 1 акция
Цена за 1 акция

Daimler 4.19% 68.05 EUR
BASF 4.10% 89.70 EUR
QUALCOMM 4.03% 52.60 USD
HP 3.48% 15.20 USD
Lufthansa 3.43% 12.40 EUR
Cisco Systems 3.34% 31.20 USD
Deutsche Telekom 3.30% 15.90 EUR
BMW 3.28% 84.30 EUR
IBM 3.21% 174.60 USD
Intel 2.84% 36.68 USD
Microsoft 2.47% 63.20 USD
Bayer 2.16% 103.15 EUR

Примерни акции с дивидент от американските и европейските борси

Източник- Bloomberg, данни февруари 2017 г. 
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НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ВАРИАНТИ- ETF

Код Описание на ETF
Цена в края на Цена в края на Изменение

1 година 2015 г. 2016 г.

USO Фонд, който следи цената на  петрола USD 11.00 USD 11.72 6.55%

XLE Фонд с акции всички петролни компании USD 60.32 USD 75.32 24.87%

XOP Фонд с акции на компании, които откриват и 
разработват находища на петрол и газ USD 29.52 USD 41.42 40%

Петрол 

Код Описание на ETF
Цена в края на Цена в края на Изменение

1 година 2015 г. 2016 г.

GLD Най-големият фонд в злато (притежава 
физически злато и следи цената) USD 101.60 USD 109.61 7.88%

GDX Най-големият фонд с акции на компании от 
добива на злато USD 13.72 USD 20.92 52.48%

Злато

Източник- Bloomberg
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КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ?

1. Факторът хоризонт на инвестицията
Дългосрочен – поемане на повече риск
Краткосрочен – избягване на рискови инвестиции

2. Факторът възраст 
Рискът на инвестициите трябва да намалява с времето

3. Постепенно спестяване
Намаляват се пазарните рискове

4. Цели
Покупка на жилище
Образование в чужбина
Допълнителен пенсионен доход
Големи инвестиционни разходи

Повече риск

По-малко риск
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ПОДХОД ЗА СПЕСТЯВАНЕ

25-годишен програмист решава да започне да инвестира част 
от доходите си

През първата година има спестявания от 5 000 лв., от които 2/3 
са инвестирани в различни финансови инструменти. 

Структура на инвестиционния портфейл:

• Акции на компании и борсово търгувани фондове

• Дялове в ниско рисков или балансиран фонд

Рисков профил: ВИСОК

Хоризонт на инвестицията: Много дълъг

Допълнително спестяване: Покупка на финансови 
инструменти, като се увеличава делът на рисковите 
инвестиции

25%

25%
15%

35%

Примерна структура на активите

Чужди акции и фондове Български акции

Ниско рисков фонд Депозити
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Предприемач решава да преструктурира спестяванията си от 300 
000 лв. и да продължи да ги увеличава с времето си до 
пенсиониране

Структура на инвестиционния портфейл:

• Акциите на компании и борсово търгувани фондове 
представляват една трета от активите или половината от 
инвестициите

• Дяловете в ниско рисков фонд и паричните средства в депозити са 
високо ликвидни и може да се използват при необходимост. 
Техният дял е като инвестициите в акции

Рисков профил: УМЕРЕН

Хоризонт на инвестицията: 10 години

Допълнително спестяване: Покупка на финансови инструменти с 
увеличение на дела на ниско рисковите книжа

ПОДХОД ЗА СПЕСТЯВАНЕ

15%

20%

25%

5%

35%

Примерна структура на активите

Чужди акции и фондове Български акции

Ниско рисков фонд Депозити

Недвижими имоти
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КАК МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ЧРЕЗ ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

НАЙ-НАГРАЖДАВАНИТЕ
БЪЛГАРСКИ ФОНДОВЕ
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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 95
факс: +359 (2) 95 815 29
metatrader@elana.net
globaltrader@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

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


