
27.04.2018 | СПЕЦИАЛНО ЗА ЕКИПА НА ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ, ВАРНА



СЪДЪРЖАНИЕ

• За кого е подходящо пасивното 
инвестиране и какви са начините

• Специфика на взаимните фондове
• Рискови профили и стратегии
• Историческо представяне на взаимни 

фондове
• Как да сравняваме фондове
• Каква доходност виждаме и 

получаваме
• Покупка на дялове
• Такси

• Законова рамка- регулация, 
документи, защита, данъчно облагане

• Задължителни документи
Кога се ползва доверително 
управление на портфейли

• Спестовни планове, свързани с 
взаимни фондове

• Примери за структуриране на 
спестявания чрез взаимни фондове

• Въпроси и отговори



ПАСИВНО ИНВЕСТИРАНЕ- ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО

• За хора, които  желаят професионалисти да управляват парите им
• За хора, които нямат време за придобиване и практикуване на 

задълбочени познания за финансовите пазари
• За инвеститори, търсещи висока диверсификация
• За инвестиране на световните финансови пазари с минимални 

средства
• За дългосрочно спестяване с цел запазване стойността на парите във 

времето
• За по-добро представяне при резки пазарните движения или сериозен 

спад на пазара
• За спестители със суми над гарантираните от държавата



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКИ

ПОРТФОЛИО 
МЕНИДЖЪР

ИНВЕСТИТОРИ

ДОХОД

КАК ФУНКЦИОНИРА 
ВЗАИМНИЯТ ФОНД

Банка 
депозитар



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ-  РИСКОВИ ПРОФИЛИ И СТРАТЕГИИ

Нисък риск

Фондове паричен пазар

Фондовете на паричния пазар инвестират набраните парични средства в ценни книжа на паричния 
пазар- държавни ценни книжа, ипотечни и корпоративни облигации и депозити с кратък срок до падеж 
(до една година).

Фондове в облигации

Облигационните фондове инвестират постоянно в облигации. Включват се също индексни фондове от 
облигации и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси от облигации.

Смесени консервативни фондове

Фондовете инвестират основно в облигации и малка част в акции – с ограничение до 20% от активите. 
Инвестира също в индексни фондове от облигации и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси 
от облигации.

Видовете фондове според класификацията на EFAMA по пазарен риск-



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ-  РИСКОВИ ПРОФИЛИ И СТРАТЕГИИ

Балансиран риск

Смесени балансирани фондове

Фондът инвестира в различни активи и на различни пазари, като за последните 6 месеца делът на 
акциите в активите е средно над 20% и под 50% по данни от тримесечни отчети.

Висок риск 

Фондове, инвестиращи в акции

Фондът постоянно инвестира поне 50% от активите си в акции. Постоянно означава, че в последните 6 
месеца делът на акциите в активите е средно над 50% по данни от тримесечни отчети. Фондовете с 
агресивна стратегия включват също индексни фондове от акции и гарантирани продукти, свързани с 
пазарни индекси от акции. Обикновено при тези фондове имат разрешение да инвестират до 100% от 
активите си в акции. 

Видовете фондове според класификацията на EFAMA по пазарен риск-



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- РИСК И ДОХОДНОСТ

Нисък риск
По-ниска
очаквана 
доходност

Висок риск
По-голяма
очаквана

доходност



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ИСТОРИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Източник: БНБ, БАУД
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Облигационен фонд - Разплащателна сметка- Инвестиция 5 години

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари Разплащателна сметка

Средногодишна доходност на фонда 

2% 



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ИСТОРИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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Ниско рисков фонд - депозит-  Инвестиция 5 години 

ЕЛАНА Еврофонд Депозит в BGN

Средногодишна доходност на фонда  

4% 

Източник: БНБ, БАУД



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ИСТОРИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Източник: БНБ, БАУД, БФБ
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Балансиран фонд - SOFIX - депозит- Инвестиция 5 години

ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд SOFIX Депозит BGN

Средногодишна доходност на фонда  

8% 



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ИСТОРИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Източник: БАУД, БФБ
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Високорисков фонд спрямо SOFIX- Инвестиция 5 години

ЕЛАНА Високодоходен Фонд SOFIX

Средногодишна доходност на фонда  

9.15%



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- СРАВНЕНИЕ НА ДАННИ 

Стандартно отклонение

Измерва риска на инвестиционния портфейл -
неговата стойност показва с каква степен на риск за
инвестициите е постигната съответната доходност.
Големи стойности на стандартното отклонение
означават по-висока степен на риск при постигане на
доходността.

Коефициент на Шарп

Измерва риска на инвестиционния портфейл -
съпоставя доходността за определен период и поетия
риск за постигането й.
За разлика от стандартното отклонение коефициентът
на Шарп е добре да има по-високи стойности.

При сравнение на фондове големи стойности на



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- СРАВНЕНИЕ НА ДАННИ 

www.baud.bg


ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- СРАВНЕНИЕ НА ДАННИ 

Национална класация на Moitepari.bg 2016 



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ДОХОДНОСТ

Пример- Инвестиция в ЕЛАНА Еврофонд за 5 години

Анюализирана доходност

11 април 2013 г. – 11 април 2018 г. 

Данни- 3% средногодишно

Общо- 15% 

Проста доходност

11 април 2013 г. 
Купува 1 дял за 121.3141 евро
11 април 2018 г. 
Продава 1 дял за 142.4738 евро

Общо- 17% 

Данни: БАУД



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- КАК КУПУВАТЕ ДЯЛ

ПОКУПКА
• Поръчката не се прави за брой дялове, а за сума
• Цените се обявяват за 1 дял, но всеки може да притежава част от 1 дял 
• Цената, която виждате за деня, НЕ Е цената на изпълнение
• Поръчката се изпълнява по цената на следващия ден

ПРОДАЖБА 
• Поръчката се прави за брой дялове
• Цената, която виждате за деня, НЕ Е цената на изпълнение
• Поръчката се изпълнява по цената на следващия ден
• Парите се получават в сметката до 3 календарни дни



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ТАКСИ

ТАКСИ ЕМИТИРАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

• Управляващото дружество може да предлага такси за емитиране и обратно изкупуване – 0% 
• Ниски такси в България 

ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ
• Начислява се от средногодишната нетна стойност на активите на фонда – разпределя се между 

всички
• Управляващото дружество може да реши да не начислява мениджърска такса за определен 

период

ВСИЧКИ ТАКСИ СА НАЧИСЛЕНИ В ЦЕНАТА НА 1 ДЯЛ, КОЯТО ВИЖДАТЕ

НЕ ЗАПЛАЩАТЕ НИЩО ИЗВЪН ОБЯВЕНАТА ЦЕНА!  



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ЗАКОНОВА РАМКА

РЕГУЛАЦИЯ
• Въведено европейско законодателство и надзор
• Лицензиране на фонд мениджърите – управляващите дружества и инвестиционните 

консултанти

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ 
• Проспект
• Правила
• Документ с ключова информация за инвеститорите

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
• 0% данък доход

ИНДУСТРИЯТА НА ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ Е СИЛНО 
РЕГУЛИРАНА, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВИСОКА СТЕПЕН НА 
ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ДОКУМЕНТ С КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ

 Цели и инвестиционна политика
 Профил на риска и доходността по 

индикатор
 Обяснение на рискове
 Такси
 Резултати от минали периоди
 Практическа информация  - кога и къде 

се обявяват цени, банкова сметка, 
контакти 



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- РИСКОВЕ И ЗАЩИТА

ЗАЩИТА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ
• Активите на фондовете се съхраняват при банка - депозитар
• Банката – депозитар не може да използва тези активи за свои цели – те са отделени от 

собствените и клиентските активи 

ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ЛИЦЕНЗ
• На управляващо дружество- Банката – депозитар прехвърля активите на друго управляващо 

дружество - Чл. 34 (1) от ЗДКИСДПКИ - По отношение риска на УД 
• На банка – депозитар-  КФН определя друго управляващо дружество, при което се прехвърлят 

активите - Чл. 36 (1) от ЗДКИСДПКИ- По отношения риска на БД

НЕ СЕ ГУБЯТ ПАРИ – ПРЕХВЪРЛЯТ СЕ ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ИМАТ СВОЯТА СТОЙНОСТ



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

• Какво представлява - персонализирана услуга по структуриране и управление 
на инвестиционен портфейл на инвеститор, който желае средствата му да 
бъдат гъвкаво управлявани с цел постигане на конкретни цели

• Кой го управлява – управляващи дружества чрез екип от инвестиционни 
консултанти и анализатори

• Кой съхранява активите на фонда – инвестиционен посредник
• Какви разходи има – такса управление, такса върху доходността
• За кого е подходящ – инвеститори с възможност за големи инвестиции и 

имащи конкретни инвестиционни цели
• Други предимства – персонален консултант, отговарящ за цялостното 

обслужване на клиента, фина настройка на портфейла според специфичните 
изисквания



ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ- СПЕСТОВНИ ПЛАНОВЕ

• Възможност за редовно вложение на месечни вноски с малки суми за различни 
срокове 

• С план на регулярни вноски може да се усредни цена и да се намали ефекта от 
колебанията на финансовите пазари, с което се намалява риска. 

• Комбинирането на инвестиции във фондове с различни стратегии в рамките на 
спестовен план намалява риска.

• Прогнозна годишна доходност на спестовни планове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт в 
зависимост от риска и диверсификацията на различните планове – от 2.5% до 7%



КАК ДА ИЗБЕРА МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

• История
• Прозрачност и пълнота на информацията
• Отношение към клиента
• Опит и стаж на екипа
• Богатство на инвестиционните стратегии

ИНВЕСТИРАНЕТО Е ДЪЛГОСРОЧЕН ПРОЦЕС, В КОЙТО Е 
НЕОБХОДИМ СТАБИЛЕН ПАРТНЬОР



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. 

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. 

Доверително управление- Представените резултати от управление на индивидуални инвестиционни портфейли не са 
еталон или индикация за бъдещи резултати. При доверителното управление инвеститорът възлага на управляващото 
дружество да структурира и управлява портфейл от финансови активи съгласно определена инвестиционна стратегия, по 
своя преценка и изцяло на риск на инвеститора.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

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

