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КАКВО НОСИ УСПЕХ?

За пасивно и активно инвестиране

• Парите Ви трябва да се управляват според Вашите цели!

• Необходима е правилна оценка на риска и очакваната възвръщаемост!

• Направете проучване на инвестиционните продукти и услуги!

• Управлението на парите е дългосрочен процес и изисква търпение!

• С течение на времето са необходими промени при инвестиране!

• Реинвестирайте печалбите!



КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ?

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

Факторът възраст 
Рискът на инвестициите трябва да намалява с времето

Постепенно спестяване
Намаляват се пазарните рискове

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

Повече риск

По-малко риск



ПОДХОД С НАЙ-ВИСОК РИСК 
25-годишен човек
Цел:  Натрупване на спестявания за ранно пенсиониране и/или голяма покупка след много години
Желание за активно управление на спестяванията 
Хоризонт на инвестицията: Минимум 15 години

Разпределение
• 20% в депозити за сигурност и „черни дни“
• Инвестиция за доходност в акции и ETF
• Оптималният размер на инвестицията е поне 5 000 лв.
• Може да се добавят редовно допълнителни суми 
Ангажираност
• Ползване на инвестиционна консултация за избор на акции и 

структуриране/ преструктуриране на портфейл
• Поне два пъти месечно четене на бюлетини и информационни 

сайтове за важни събития
• Веднъж на 3 месеца задълбочен преглед на анализи и 

консултация
• Достъп до онлайн система за проверка на инвестициите 24/7

Депозити
20%

Борсово 
търгувани 
фондове

40%

Акции 
40%

Примерна структура



ПОДХОД С УМЕРЕН РИСК 

Чужди акции 
и фондове; 

25%

Български 
акции; 25%Ниско рисков 

фонд; 15%

Депозити; 
35%

Примерна структура

40-годишен човек
Цел: Натрупване на спестявания за ранно пенсиониране и/или голяма покупка след много години
Желание за умерено активно управление на спестяванията 
Хоризонт на инвестицията: Минимум 10 години

Разпределение
За бърз достъп при ежедневни нужди или екстремна 
ситуация
• 35% от отделената сума в банков депозит
• 15% - във фонд с нисък риск
За изпълнение на целта в бъдещето
• Оптималният размер на инвестицията е 5 000 лв. за акции и 

борсово търгувани фондове
• Възможност за допълнителни месечни суми 
Ангажимент
• Ползване на инвестиционна консултация
• Информиране веднъж месечно
• Достъп до информация за инвестициите чрез онлайн 

система 24/7, информационни бюлетини по имейл



ПОДХОД С НИСЪК РИСК 

50-годишен човек
Цел:  Натрупване на спестявания в дългосрочен план, но без съществен риск
Пасивно управление на спестяванията 
Хоризонт на инвестицията: Минимум 15 години

Разпределение
За бърз достъп при ежедневни нужди или екстремна 
ситуация
• 30% от отделената сума в банков депозит
• 20% - във фонд с нисък риск
За умерено увеличение на дохода 
• 50% - в балансирани фондове

Ангажираност
• Достъп до онлайн система за проверка на 

инвестициите 24/7
• Информиране чрез бюлетини по имейл
• Обслужване от консултант

Депозити; 
30%

Ниско 
рискови 

фондове; 20%

Балансирани 
фондове; 50%

Примерна структура



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


