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• Завръщането на златото като дългосрочна инвестиция

• Рисковете пред инвеститорите:

• Геополитика и борсови спадове

• Икономическите фактори днес

• Какво виждат инвеститорите в ценните метали?

• Катализатор за покачване на цената

• Финансовите инструменти върху златото

• Примери за структуриране на инвестиционни портфейли 

• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ
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КРАЯТ НА МЕЧИЯ ПАЗАР?

Източник: ELANA Global Trader



4

СУПЕРЦИКЛИТЕНА ЗЛАТОТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Четири цикъла на златото, спрямо шест на долара за периода след края на златния 
стандарт през 1971 г.

2. Инфлацията води до покачване на цената на златото
3. Ако историята се повтаря, дъното на златото трябва да бъде през 2031 г. при цена 

от 660 USD. 

Период 1971-1980 1980-1999 1999-2011 2011-2015 (18)

Нагоре/надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу

Брой месеца 109 228 145 52 (79)

Изменение 1799% -64.4% 650% -44% (-30%)

Източник: Bloomberg
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КОГАТО ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ

ПРИМЕР СЪС СПАДА МЕЖДУ 1980 И 1999 Г.

• Четири периода на ръст по време на мечия пазар

• Последните два са продължили по 34-35 месеца

• Повторение на ръстовете подсказват покачване на златото до 1600 
USD през октомври-ноември

Съвпадение на циклите на долара и златото от 2000 г. насам означава, 
че валутите определят цените на металите и суперцикълът се променя
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ЗАСТРАХОВКА ОТ БОРСОВ СРИВ

КАК СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО ПРИ СПАД НА УОЛСТРИЙТ:

Период на най-силен спад на S&P 500 S&P 500 Злато Сребро

21.09.1976 – 06.03.1978 -19.4% 53.8% 15.2%

28.11.1980 – 12.08.1982 -27.1% -46.0% -66.1%

25.08.1987 – 04.12.1987 -33.5% 6.2% -11.08%

16.07.1990 – 11.10.1990 -19.9% 6.8% -10.8%

17.07.1998 – 31.08.1998 -19.3% -5.0% -9.5%

27.03.2000 – 09.03.2002 -49.0% 12.4% -14.4%

09.10.2007 – 09.03.2009 -56.8% 25.5% 1.1%

10.05.2011 – 03.10.2011 -19.0% 9.4% -19.1%

Златото се качва през повечето пъти, когато другите активи падат.

Източник: Bloomberg
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КАКВО ВИЖДАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ В ЗЛАТОТО?

1. Застраховка от спад на пазарите

2. Защита от геополитически рискове

3. Защита от инфлация

4. Поскъпване на суровините

5. Дългосрочна инвестиция
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ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА

Карл Айкан: „Инфлацията е 
нещото, за което трябва да се 
притесняваме и мислим. Ако 
има инфлация, ще има и 
повишаване на лихвите, с 
което смятам, че пазарите 
трудно ще се справят.“
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Средногодишна инфлация

Защита от инфлацията:
Злато и сребро
Суровини
Акции
Недвижими имоти
Индексирани с инфлацията 
облигации

Източник: Bloomberg
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РЕКОРДНО ВИСОКАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Уорън Бъфет: „Ако трябва да 
се избира между акции и 
облигации за дълъг период, 
веднага избирам акциите.“

Бил Грос: „Финансовата 
система е зависима от дълга: 
1. от размера 2. от достъпа до 
кредити и 3. от лихвения 
разход. Системата се срива, 
когато един от тези фактори 
се влоши.“

Защита от дългова криза:
Злато и сребро
Недвижими имоти
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Източник: Bloomberg, към 30.03.2018
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ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ

Бил Грос: „Ако възникне криза 
от грешки на централните 
банки или други политически 
рискове, тогава ще се загуби 
възможността за защита на 
капитала.“

Защита от грешки на 
централните банки:
Злато и сребро
Недвижими имоти
Активи извън държавите

Източник: Bloomberg, към 30.03.2018
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ РИСКОВЕ

НЕПРЕДСКАЗУЕМАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТРЪМП

1. Търговската война с Китай и преструктурирането на NAFTA

2. Проблеми с държавния дълг

МЕЖДУНАРОДНИТЕ РИСКОВЕ

1. Национализъм

2. Brexit

3. Предизвикателствата на Китай и Русия към доминацията на САЩ

4. Тероризъм и войните в Близкия изток
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КАК ГОЛЕМИТЕ ИНВЕСТИТОРИ СЕ ЗАСТРАХОВАТ ОТ РИСКОВЕ

РЕЙ ДАЛИО:
Ликвидност, диверсификация и без прекомерно високи експозиции към дадено 
икономическо развитие. Препоръчва 5-10% инвестиции в злато.

УОРЪН БЪФЕТ:
Ликвидни средства. Berkshire Hathaway има рекордно количество свободни 
пари.

ДЕЙВИД АЙНХОРН:
Златото е топ позицията в хедж фонда му, като застраховка от политическите 
рискове.

ХАУЪРД МАРКС:
Препоръчва на клиентите си да преминат към ниско рискови инвестиции.
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КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ПОСКЪПВАНЕ НА ЗЛАТОТО

Източник: ELANA Global Trader

Покачване на еврото над 1.25 
долара

Нови дъна на борсите

Изключително редкия “golden 
cross” на 50- и 200-седмичните 
средни
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РИСК И ИНВЕСТИЦИОНЕН ХОРИЗОНТ

Нисък риск
По-ниска
очаквана 
доходност

Висок риск
По-голяма
очаквана

доходност

6 месеца –
1 година

Минимум
1 година

Минимум
3 години

Минимум
5 години

Препоръчителен минимален инвестиционен хоризонт
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ЗЛАТОТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ

КАК ЗЛАТОТО НАМАЛЯВА РИСКА НА ПОРТФЕЙЛА:

• Портфейл от доларови инвестиции предимно в акции и фондове на 
американския пазар

• Златото намалява доларовия риск, защото се движи основно в 
посоката на еврото

• Златото ще се покачва или ще пада по-слабо, когато има корекция на 
щатските индекси

• Резултат: портфейлът ще отчита по-малки загуби при корекция, като 
има възможност да се прехвърлят капитали от злато към акции
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ПРЕДИМСТВАТА НА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

МЯСТОТО НА БОРСОВО ТЪРГУВАНИТЕ ФОНДОВЕ

• Фючърсни контракти – основният инструмент
• Валутна двойка – злато срещу долари, евро, паунди и други 

валути
• Договори за разлика (CFD) върху фючърсни контракти 
• Борсово търгувани фондове – притежават злато
• Акции на златодобивни компании
• Борсово търгувани фондове – притежават акциите на 

златодобивни компании
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ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Изменение на цените от 
1 януари 2017 г. досега

Фючърс на злато +14.7%

GLD
(ETF на злато)

+14.3%

GDX
(ETF на големи компании 
от добива) 

+1.5%

GDXJ
(ETF на малки компании от 
добива)

-4.8%

Barrick Gold -23.0%

Източник: април 2018 г. Bloomberg
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Борсово търгуван фонд 
върху злато GLD

ИНВЕСТИЦИЯ В БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД

Натрупана
сума

Цена на
фонд GLD

2008 1 500 85.13 USD

2009 3 019 86.23 USD

2010 5 258 107.31 USD

2011 8 045 133.58 USD

2012 10 967 157.20 USD

2013 12 693 160.44 USD

2014 10 938 119.29 USD

2015 11 960 114.08 USD

2016 12 137 101.96 USD

2017 14 868 111.75 USD

Днес 16 803 126.30 USD

Десет вноски по USD 1 500
в началото на годината

Крайното салдо е 16 803 USD
Източник: Bloomberg
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ЗЛАТОТО И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ

ПОРТФЕЙЛ СПОРЕД ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОЧАКВАНИЯ:

1. Икономически и пазарен растеж през следващите 2 години; 
високи оценки на акциите и апетит към рискови активи

2. Постепенно охлаждане на растежа и повишение на лихвите; 
борсите не отчитат съществен ръст

3. Търговската война на САЩ и Китай води до икономическа 
рецесия през следващите 12 месеца; рязко повишение на 
лихвите през периода
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СЦЕНАРИЙ 1: РАСТЕЖ

Портфейл с висок риск
Цел:  Максимално използване на перспективите за борсов растеж

Изграждане на примерен портфейл
• 0-20% в ликвидни средства според възможността за активна 

търговия при динамика на пазара
• Инвестиция за доходност в акции и ETF в сектори като 

технологии, финанси, индустрия
• Оптималният размер на инвестицията е поне 10 000 лв.
• Инвестиционният процес продължава с допълнителни суми 

Мястото на златото
• От 10% до 20% акции или ETF на компании от добива на злато –

GDX, Newmont Mining, Goldcorp, Royal Gold
• 10% ETF, които следят движението на сребро и злато – SLV, GLD

Депозити
10% ETF злато

10%

Секторни ETF
30%

Акции  злато
10%

Други акции 
40%

Примерна структура
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СЦЕНАРИЙ 2: ЗАБАВЯНЕ НА РАСТЕЖА

Портфейл с умерен риск
Цел:  Печалби от дългосрочен борсов растеж с възможност за защита на капитала

Изграждане на примерен портфейл
• 25% в ликвидни средства като възможност за покупка при 

краткосрочен спад на пазарите
• 25% в ниско рисков фонд
• Инвестиция за доходност в акции и ETF в сектори или на 

конкретни борси – до 40% от портфейла
• Оптималният размер на инвестицията е поне 5 000 лв.
• Инвестиционният процес продължава с допълнителни суми 

Мястото на златото
• 10-20% ETF, който следи движението на злато – GLD

Депозити
25%

ETF злато
10%

Ниско рисков 
фонд
25%

Акции и 
секторни 
фондове

40%

Примерна структура
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СЦЕНАРИЙ 3: ЗАЩИТА НА КАПИТАЛА

Портфейл с нисък риск
Цел:  Защита на капитала от икономическа рецесия

Изграждане на примерен портфейл
• 30% в ликвидни средства като възможност за покупка на 

облигации или на рискови активи след края на кризата
• 40% във фондове с държавни облигации – TLT
• 20% от портфейла във фондове в други облигации - AGG
• Оптималният размер на инвестицията е поне 5 000 лв.
• Инвестиционният процес продължава с допълнителни 

суми 

Мястото на златото
• 10% ETF, който следи движението на злато – GLD

Депозити
30%

ETF злато
10%

Фондове в 
други 

облигации
20%

Фондове в 
държавни 
облигации

40%

Примерна структура
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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
http://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 не 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.

Взаимни фондове: 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 www.elana.net.
Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, можете да прочетете на www.elana.net.

DISCLAIMER

http://www.elana.net/
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