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ДИВИДЕНТНИАКЦИИ
Сравнение между лихви по депозити и дивиденти от акции в България 

за последните 5 години
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ЗАЩО ДИВИДЕНТИТЕ СА НАЙ-ВАЖНИ

КОМПАНИИТЕ С ДИВИДЕНТИ ПРАВЯТ ПЕЧАЛБИ
Акциите с добра доходност от дивиденти се представят винаги по-добре в дългосрочен хоризонт, 
защото показват добро финансово здраве.

ТЕ СЕ НАМИРАТ В ЗРЯЛ ЕТАП НА РАЗВИТИЕ
Дивидентните компании растат по-бавно, но имат много по-стабилни източници на приходи. Те не са 
толкова силно засегнати от спад на приходите по време на криза.

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ГЛЕДАТ ДОХОДНОСТТА
Пенсионните и взаимните фондове предпочитат акции, които им носят редовни приходи. Те купуват 
книжата според доходността от дивидентите.

МЕНИДЖМЪНТЪТ НЕ ПОЕМА ИЗЛИШНИ РИСКОВЕ
Мениджърите управляват по-консервативно компаниите, за да не разочароват акционерите с по-ниски 
печалби. Те не използват натрупаните пари за скъпи придобивания или инвестиционни проекти.



КЪДЕ СА РИСКОВЕТЕ ПРИ ДИВИДЕНТИТЕ

НАМАЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ
Внезапното намаление на дивидентите е знак за финансови проблеми на компанията. Тогава 
инвестицията трябва да се преосмисли.

ПЛАЩАНЕ СЪС ЗАЕМНИ СРЕДСТВА
Някои компании увеличават дълговете си, за да плащат дивиденти. Такива акции трябва да се избягват, 
защото подобна политика маскира сериозните им финансови проблеми.

КОМПАНИЯТА МОЖЕ ДА ОГРАНИЧИ РАСТЕЖА СИ
Разпределянето на дивиденти вместо инвестирането на печалбите ще ограничи възможността на 
компанията да се развива и да печели пазарен дял от растящите сектори.

ПО-СЛАБ РАСТЕЖ НА АКЦИИТЕ
Инвеститорите оценяват печалбите и паричния поток, а не дивидентите. Акциите с нисък дивидент 
често растат по-силно по време на икономически подем.



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВИДЕНТНАТА ПОЛИТИКА?
Това е решението на компанията да раздаде печалбата си на акционерите вместо да я инвестира в 
развитие на дейността си.

КОЙ РЕШАВА РАВНИЩЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ?
Акционерите в компанията гласуват на Общото събрание по предложения на мениджърите или 
собствениците.

КОГА СЕ ПЛАЩАТ ДИВИДЕНТИ?
Плащането става веднъж в годината или разпределено на равни интервали през годината.

КАК СЕ ПОЛУЧАВАТ ПАРИТЕ?
Разпределя се еднакъв дивидент за всяка акция, а парите се получават по клиентската сметка на 
акционера при инвестиционен посредник.
Данъкът върху дивидентите се удържа от компанията, която плаща и акционерът няма нужда да го 
декларира.

ДИВИДЕНТНАПОЛИТИКА



БЪЛГАРСКИ АКЦИИ И ДИВИДЕНТИ- ПОТЕНЦИАЛ 

Представяне на Българска фондова борса след кризата

Източник- БФБ
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КАКВО ПРАВЯТ КОМПАНИИТЕ С ПЕЧАЛБИТЕ СИ?
Инвестициите като фактор 
за увеличение на 
резултатите в бъдеще

• Компаниите с големи 
инвестиции може да не 
плащат дивиденти

• След инвестициите има 
период на силен растеж на 
приходите и печалбите

• Компаниите започват да 
разпределят дивиденти след 
периода на растеж

• Те поддържат дохода от 
дивиденти, включително и 
когато пак правят големи 
инвестиции

Източник- БФБ
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КАК СЕ ИЗБИРАТ КОМПАНИИ С ДИВИДЕНТИ

ВНИМАНИЕ
Размерът на дохода може да се промени.
Високият доход днес не е гаранция за плащане в бъдеще.
Разходите за данъци намаляват доходността.

КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ
Кои са собствениците на компанията?
Как се управлява?
Редовна ли е политиката на плащане на дивиденти?
Как се променят дивидентите?
Растат ли дълговете на компанията?



ДИВИДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Компания 2013 2014 2015 2016 2017

Среден 
доход

Изменение  
на цена за 

Текуща цена 
на акция

5 години 5 г. % BGN

Адванс Терафонд АДСИЦ 18.95% 14.22% 12.24% 4.90% 7.71% 11.60% -15% 2.20

Софарма Имоти АДСИЦ 15.36% 7.03% 6.64% 6.00% 4.36% 7.88% 161% 6.40

Софарма Трейдинг 7.69% 4.51% 4.91% 5.26% 3.45% 5.16% 277% 8.00

M+С Хидравлик 6.47% 3.47% 4.11% 4.32% 3.27% 4.33% 240% 7.75

Хидравлични елементи и системи 3.01% 1.98% 4.65% 5.97% 3.33% 3.79% 334% 5.40

Спиди 5.58% 4.00% 3.23% 3.10% 2.39% 3.66% 135% 40.80

БГ Агро 5.38% 5.00% 3.50% 1.52% 0.48% 3.18% 33% 1.98

Монбат 3.16% 2.59% 1.83% 3.83% 2.64% 2.81% 40% 8.75

Елхим Искра 2.81% 1.63% 4.00% 3.38% 1.54% 2.67% 74% 1.20

Фазерлес 1.52% 2.02% 4.00% 2.77% 1.43% 2.35% -15% 25.00

Източник- БФБ, към април 2018



ДИВИДЕНТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ

• Големите компании имат 
стабилна политика на 
изплащане на дивиденти.

• Доходността от дивиденти в 
САЩ и Европа е близка.

• Печалбите от акции в ЕС не се 
облагат с данъци в България. 
Печалбите от акции в САЩ се 
облагат у нас с 10%.

• Данъкът върху дивидентите се 
удържа при източника, но има 
възможности за 
възстановяването му.

Източник- Bloomberg, към април 2018 г.

Компания
Доход от годишен 

дивидент за 1 акция
Цена за 1 акция

Daimler 5,62% 65,30 EUR
Deutsche Telecom 4,79% 14,04 EUR
BMW 4,49% 89,35 EUR
QUALCOMM 4,16% 54,77 USD
IBM 3,86% 155,39 USD
BASF 3,72% 82,73 EUR
Cisco Systems 3,10% 42,51 USD
Bayer 3,00% 96,73 EUR
Lufthansa 2,99% 26,00 EUR
HP 2,58% 21,75 USD
Intel 2,34% 51,27 USD
Microsoft 1,81% 92,88 USD
Apple 1,46% 173,25 USD

Примерни акции с дивидент от американски и европейски борси



Exchange-Traded Fund (ETF)

• Фонд, който се търгува като обикновена компания на борсата
• Цената на книжата се променят през деня, в зависимост от сключените сделки
• Фондовете притежават разнообразни финансови активи, като са много 

специализирани
• Инвеститорите купуват и продават много лесно акциите на фондовете

КАКВО Е БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД



Предимства
• Над 3000 разнообразни фонда с активна търговия

• Възможности за диверсификация и избор на най-подходящия фонд

• Ниски разходи за сделка и много малки годишни такси за управление
• Инвестицията е с дългосрочен хоризонт, но фондовете позволяват и краткосрочни 

спекулативни сделки

Недостатъци
• Пасивно управление на фонда без да има допълнителна доходност

• Възможна е грешка при следване на основния актив

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА БОРСОВО ТЪРГУВАНИТЕ ФОНДОВЕ

Най-добрата възможност да се купи определен пазар, сектор или 
суровина



МЯСТОТО НА БОРСОВО ТЪРГУВАНИТЕ ФОНДОВЕ

Пример със златото
• Фючърсни контракти – основният инструмент

• Валутна двойка – злато срещу долари, евро, паунди и други валути

• Договори за разлика (CFD) върху фючърсни контракти 

• Борсово търгувани фондове – злато

• Акции на златодобивни компании

• Борсово търгувани фондове – златодобивни компании



ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Изменение на цените от 
1 януари 2016 г. досега

Фючърс на злато +23.8%

GLD
(ETF на злато) +22.9%

GDX
(ETF на големи компании 
от добива) 

+57.4%

GDXJ
(ETF на малки компании от 
добива)

+64.0%

Barrick Gold +57.7%

-50

0

50

100

150

200
Цени на финансови инструменти

Фючърс 
на злато
GLD

GDX

GDXJ

Barrick
Gold

Източник- февруари 2018 г. Bloomberg



ПРИМЕР ЗА СЕКТОРНИ ФОНДОВЕ

• Фондове с акции от 
определен сектор или 
подсектор.

• Фокусът им може да бъде 
различен – големи или 
малки компании. 

• Фондовете може да се 
търгуват на няколко борси в 
САЩ и Европа.

• По-големите фондове са по-
добри за инвестиране.

Представяне на големите фондове в САЩ през 2017 г.

Фонд с акции
от технологичен сектор (XLK)

+32%

Фонд с акции
на фармацевтични компании (XLV)

+20%

Фонд с акции
на индустриални компании (XLI)

+24%



ЛИХВЕН ЦИКЪЛ В САЩ НАСТОЯЩ МОМЕНТ
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ИНВЕСТИЦИЯ В БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД

Натрупана
сума

Цена на
фонд SPY

2008 1 500 141.31 USD
2009 2 487 92.96 USD
2010 4 481 111.44 USD
2011 6 612 127.14 USD
2012 8 142 127.71 USD
2013 10 832 146.37 USD
2014 15 034 182.89 USD
2015 18 387 205.43 USD
2016 19 748 203.87 USD
2017 23 508 227.21 USD
Днес 28 753 277.90 USD

Десет вноски по 1 500 в началото на годината
Крайното салдо е 28 753 USD



• Дивидентните акции осигуряват редовен годишен доход и 
възможност за печалби от ръста на цената

• Средният дивидент на най-добрите компании в България, САЩ и 
Европа е между 2% и 4%

• Инвестицията в акциите с дивиденти е дългосрочна

• Борсово търгуваните фондове са най-лесният и евтин начин да се 
инвестира на международните пазари

• Борсово търгуваните фондове са подходящи за всяка стратегия 
при управлението на спестяванията

ОБОБЩЕНИЕ



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.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


