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ЕЛАНА: СЕМЕЙСТВО ОТ ПАЗАРНИ ЛИДЕРИ
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
 16 години в топ 5 на индустрията - най-големият небанков фонд

мениджър
 Един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове
 Управлява 7 взаимни фонда, индивидуални инвестиционни

портфейли и спестовни планове
 Над 100 млн. лв. активи под управление
 Най-добро управляващо дружество за 2017 г. и общо 20

национални и международни награди

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ & ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
ЕЛАНА Трейдинг

 27 години в топ 3 на българските инвестиционни посредници
 Най-голямото разнообразие от финансови инструменти на 

българския и международните пазари
 3 електронни платформи 
 Онлайн хъб с отчетност и услуги 

 Дългосрочни международни партньорства
 Награди за Най-добър инвестиционен посредник в България за 

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010 

КОНСУЛТИРАНЕ ЕВРОПЕЙСКО 
ФИНАНСИРАНЕ

ЕЛАНА Инвестмънт
 19 години успешни европейски проекти за 

бизнеса и публичната администрация

 Разработени и управлявани успешни 
проекти на над 500 предприятия, 
земеделци и общини

 Привлечени над 520 млн. лв. инвестиции 
за българската икономика

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ФОНДОВЕ
Фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници“
 13 години нисколихвени кредити и 

гаранции за енергийна ефективност 

 Първият частен фонд мениджър на 
публичен фонд в България

Регионален фонд за градско развитие 

 Инвестиции в градско развитие със 
средства по инициативата Jessica

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
ЕЛАНА Агрокредит
 Първото дружество, специализирано във 

финансов лизинг за земеделска земя 
 Регистрирана финансова институция в БНБ от 

края на 2012 г. 
 Награда от БФБ-София за Най-добро IPO на

2013 г. 
 Гарантиран годишен дивидент
 Инвестирани 61 млн. лв. в договори за лизинг

(към края на 2017 г.)
 Инвестирани 8 млн. лв. в оборотни кредити 

на земеделци (към края на 2017 г.). 



• Как работят парите – защо се 
спестява/инвестира

• Какво е реална доходност
• Какви са реалните рискове за парите
• 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
• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ



ЗАЩО СЕ СПЕСТЯВА?

ИСКАМЕ СИГУРНОСТ:
Пари за „черни дни“ 

ИСКАМЕ ДА СИ КУПИМ КЪЩА:
Събираме пари за вноска при ипотечен кредит
или за покупка на жилище

ИСКАМЕ ДА ОСИГУРИМ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕТЕТО СИ: 
Събираме пари за такси за университет за децата



КАК РАБОТЯТ ПАРИТЕ : ЗАЩО СЕ ИНВЕСТИРА

 Парите имат различна стойност във времето  = платежоспособност 
 Инфлацията намалява стойността на парите
 Доходността при инвестиране увеличава спестяванията

СПЕСТЯВАНИЯТА НА СРЕДНИЯ ЕВРОПЕЕЦ:

Депозити/с
метки; 40%

Инвестици
и 

финансови 
пазари ; 

30%

Имоти; 6%

Пенсионен 
фонд, 

застраховки 
и др.; 24%

1980 г. 2017 г.

0.50 1.98

0.88 1.37

0.39 0.98

ЦЕНА В USD:



КАК РАБОТЯТ ПАРИТЕ: КАКВО Е РЕАЛНА ДОХОДНОСТ?

Лихвите по депозитите 
ще бъдат на ниски 
нива още дълго време
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Покриват ли лихвите инфлацията: 2005 – 2017 г.

Инфлация

Лихва

15.3%

7.3%

-2.6% 0.29%

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

Настоящите лихви по 
депозитите не запазват 
стойността на спестяванията

2.77%

Източник: БНБ, НСИ



КАК РАБОТЯТ ПАРИТЕ: КАКВО Е РЕАЛНА ДОХОДНОСТ?

Източник данни: БНБ, НСИ

Печалба от лихва 0.29% 29.00 лв.

Данък лихва - 8% -2.32 лв. 

Остатък 
спестявания 10 031.28 лв.

Инфлация - 2.77% -277.00 лв.

Реален доход: -250.32 лв.
9 749.68 лв.

Пример: Как работи стойността на спестяванията 
при депозит от 10 000 лв.

Резултат при депозит 1 година за 2017 г.

Източник: БНБ, НСИ



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



РИСКОВЕ И ВАРИАНТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ: НУЛЕВ РИСК?

Парични средства 
Краткосрочни държавни ценни книжа

Гарантирани депозити

ПОЧТИ НУЛЕВ РИСК



РИСКОВЕ И ВАРИАНТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ:НИСЪК РИСК

НИСЪК РИСК

Държавни
ценни книжа

Облигации на 
големи 

компании

Ниско рискови 
взаимни фондове

Препоръчителен минимален инвестиционен хоризонт: 6 месеца до 1 година



РИСКОВЕ И ВАРИАНТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ

Злато, петрол,
суровини,

валути

Акции на компании 
в България и 

чужбина

Балансирани и 
високорискови 

взаимни фондове

ВИСОК РИСК
Препоръчителен минимален инвестиционен хоризонт: 5 години



НАЙ-ЛОШИЯТ СЦЕНАРИЙ ПРИ ВИСОК РИСК 

28.33%
39.37% 39.47% 42.85%
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Изменение на фондовите пазари след кризи

1 година 3 години 5 години
Източник: Bloomberg



НАЙ-ЛОШИЯТ СЦЕНАРИЙ ПРИ ВИСОК РИСК 

Пример: Какво се е случило с инвестиция от 5000 лв. по време на 
най-голямата финансова криза (2008 – 2012 г.)

Начална инвестиция 
през 2008 г. 5 000 лв.

След 1 година 4 305 лв. 

След 3 години 4 664 лв.

След 5 години 6  973лв.

Доходност за 
5 години:

1 973 лв.
39%

8% годишно

Инвестиция в американски акции

Начална инвестиция 
през 2008 г. 5 000 лв.

След 1 година 4 602 лв. 

След 3 години 4 537 лв.

След 5 години 7  142 лв.

Доходност за 
5 години:

2 142 лв.
43%

9% годишно

Инвестиция в немски акции

Източник: Bloomberg



РИСК И ДОХОДНОСТ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Български 
акции; 5% Дялове на 

фондове; 
10%

Депозити и 
парични 

средства; 50%

ДЦК; 10%

Корпоративни 
облигации; 

20%

Чужди 
акции

5%
Български 

акции
20%

Дялове на 
фондове

15%
Депозити и парични 

средства

ДЦК
10%

Корпоративни 
облигации

15%

Портфейл на ниско рисков фонд

правило на инвестициите за 
управление на риска!

Портфейл на балансиран фонд



Начална инвестиция:
10 000 лв.
Допълнителни вноски:
1 000 лв. на година
Общо инвестирани:
21 000 лв. 

РИСК И ДОХОДНОСТ: ИНВЕСТИЦИОНЕН ХОРИЗОНТ 

Резултат

В депозит: 25 094.50 лв.
Възвръщаемост 25%

В акции: 49 221.70 лв.
Възвръщаемост 146%

Инфлация за периода:
45.3%

Източник: БНБ и Bloomberg
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10000 лв. 

Сравнение 2005 г. – 2017 г. 



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 



ВЛОЖЕНИЯ: ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

Актив Средногодишна 
доходност

Най-висок
резултат

Най-слаб
резултат

Депозит в лева 2.88% 4.97% 0.82%
Доходност 5-год. БГ ДЦК 1.57% 2.21% 0.76%
Глобални облигации 1.45% 9.42% -5.04%
Български акции 15.93% 42.28% -11.82%
Европейски акции 8.41% 26.82% -6.67%
Акции в САЩ 15.93% 33.35% 0.29%
Злато -4.07% 12.81% -28.33%

Годишна възвръщаемост на различните варианти
за периода 2013-2017 г.  

Източник на данните: БНБ, БФБ, Bloomberg



РЕАЛИСТИЧНА ДОХОДНОСТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 3 ГОДИНИ

Актив Прогнозна средногодишна доходност
за 3 години

Депозит в лева 0.75%

Доходност 5-год. БГ ДЦК 1.50%

Глобални облигации 2.00%

Български акции 15.00%

Европейски акции 15.00%

Акции в САЩ 10.00%

Злато 15.00%



КАК ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА ИНВЕСТИРАМ

 Защо да инвестирам?

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

 Кога е необходим капиталът ми?

 Кой ще управлява спестяванията ми?

Отговорите на тези въпроси
са основата на управлението на спестяванията!



ПАСИВНО И АКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ 

АКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ
• Електронни платформи
• Брокери
• Консултации

ПАСИВНО ИНВЕСТИРАНЕ
• Взаимни фондове
• Доверително управление



КАК МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ЧРЕЗ ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ 

ЕЛАНА Еврофонд

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари

ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд

ЕЛАНА Балансиран USD Фонд

ЕЛАНА Високодоходен фонд

ЕЛАНА Глобален Фонд Акции

Консервативна инвестиционна стратегия

Балансирана инвестиционна стратегия

Фондове, инвестиращи в акции

* Резултати за 2017 г.
www.elana.net/bg/fund-management/all-funds.html

на индивидуални портфейли

Нисък риск: от 1.92% до 4.70%
Балансиран риск: от 2.77 до 7.48%

Висок риск: от 0.90 до 6.65%

www.elana.net/bg/fund-management/all-funds.html


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



Ние сме на разположение да обсъдим 
Вашата инвестиция!

ЕЛАНА Финансов Холдинг 

Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12
ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756
тел: +359 (2) 81 000 70
факс: +359 (2) 95 815 29
mutualfunds@elana.net
trading@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:mutualfunds@elana.net
mailto:trading@elana.net
www.elana.net/trading


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.

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, може да прочетете на www.elana.net. 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

www.elana.net.
www.elana.net.

