
10.04.2019



Най-популярните финансови инструменти

• Борсово търгувани фондове с облигации и индекси
• Акции на растящи компании
• Акции на компании с дивиденти
• Финансови инструменти върху злато

ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ИНВЕСТИРАНЕ



Exchange-Traded Fund (ETF)

• Годишни разходи на най-големите: между 
0.04% и 0.20%

• Най-високи годишни разходи: между 1% и 
1.5%

• Минимална комисиона: 12 евро или 15 
долара

• Минимални обеми на сделка: 50 долара или 
евро

• Разумни обеми на сделка: над 1000 долара 
или евро

• Възможност за получаване на дивиденти

ETF-И ИВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

Взаимен фонд

• Годишни разходи: между 0.65% и 3.00%

• Разходи за емитиране и обратно изкупуване: 
0% и 1%

• Минимални обеми за внасяне: повечето са 
без минимална вноска

• Възможност за спестовни планове с или 
повече от 50 лв. месечно

• Не разпределя дивиденти, а получените във 
фонда се отразяват на доходността му



Намесата на централните банки има за цел да регулира растежа, 
заетостта и инфлацията

Централните банки редуват политика на увеличение на стимулите с 
политика на намалението им

Централните банки не се притесняват да създават балони на пазарите, 
нито след това да допринасят за спукването им

Пазарите се движат според лихвения цикъл

КАКВО Е ЛИХВЕНИЯ ЦИКЪЛ



ЛИХВЕН ЦИКЪЛ В САЩ
НАСТОЯЩ МОМЕНТ



Структуриране на портфейл с умерен риск
Цел:  Предпазване на инвестицията от пазарните рискове и реализиране на 
доходност от дивиденти и лихви
Очаквания: Запазване на икономическия растеж
Хоризонт: Дългосрочен и без промяна на портфейла

Разпределение
• 15% от отделената сума в банков депозит или 

ликвиден фонд за осигуряване на буфер
• 35% във фондове в облигации
• 50% инвестиции в акции

ПРИМЕР ЗА ПОРТФЕЙЛ

Фондове в 
облигации; 

35%

Инвестиции в 
акции; 50%

Депозити; 
15%

Примерна структура



НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ
Общ пазар на облигации

• iShares Core U.S. Aggregate Bond /AGG:arcx/

• Vanguard Total Bond Market /BND:arcx/

• Vanguard Short-Term Bond /BSV:arcx/

Държавни облигации

• iShares TIPS Bond /TIP:arcx/

• iShares 7-10 Year Treasury Bond /IEF:xnas/

• iShares 20+ Year Treasury Bond /TLT:xnas/

Корпоративни и ипотечни облигации

• iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond /LQD:arcx/

• Vanguard Corporate Bond /VCSH:xnas VCIT:xnas/

• iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond /HYG:arcx/

• iShares MBS Bond /MBB:xnas/



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.



БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ С ДИВИДЕНТИ

Резултати за една година

Повечето от фондовете с дивиденти не 
се представят по-добре от пазара през 
последните 12 месеца

Най-добрият вариант е фонд, който 
разчита на акции с растеж на 
дивидентите

Фондовете с дивиденти ще покажат 
по-добро представяне в хоризонт от 
една година
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ДИВИДЕНТНИТЕ КОМПАНИИ В S&P 500

Име Доход % Среден растеж на 
дивидента за 5 г. % P/E Промяна за 

2018 г. %
CENTURYLINK 14.85 -5.10 13.82 -15.46
L BRANDS 8.78 10.94 9.73 -43.68
FORD MOTOR 7.09 11.09 6.65 -20.11
AT&T 6.74 2.12 8.99 -18.55
SEAGATE TECHNOLOGY 5.55 12.86 7.61 -8.54
ABBVIE 4.94 15.47 11.03 -28.54
QUALCOMM 4.70 14.91 16.40 -21.37
IBM 4.56 11.01 9.62 -9.75
EXXON MOBIL 4.28 5.63 15.17 -1.18
WESTERN DIGITAL 4.23 16.02 7.61 -43.04
ENTERGY 3.85 0.72 11.9 21.07
HP 3.56 1.41 9.21 13.46
COLGATE-PALMOLIVE 3.15 4.80 22.17 -6.09
COCA-COLA 3.10 7.74 24.33 12.38
INTEL 3.03 5.99 11.13 12.48

Източник: Bloomberg



ДИВИДЕНТНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ

Източник: БФБ

Име Доход % Доход при
текуща цена % P/E

Изменение на
цената за 1 

година

Елана Агрокредит 6.94% 7.41% 18.01 -3.57%

Адванс Терафонд 4.91% 5.46% -8.53%

Софарма Имоти 4.18% 4.18% 4.54%

Софарма Трейдинг 3.95% 4.41% 16.44 -3.68%
М+С Хидравлик 3.76% 3.73% 19.65 0.10%

Корадо 3.42% 3.69% 13.88 2.81%

Стара планина холд 3.12% 3.48% 17.4 -14.20%
Спиди 2.94% 2.78% 23 6.99%

Химимпорт 2.88% 3.13% 6.74 18.30%

Софарма 2.59% 2.92% 14.7 -6.17%
Монбат 2.29% 2.72% 15.17 -34.41%



СТОЙНОСТ СРЕЩУ РАСТЕЖ

Value stocks: 
• Големи и утвърдени компании

• Лидери в своя пазар

• Диверсифициран портфейл от 
продукти и услуги

• Растеж на приходите и инвестиции в 
нови продукти

• Атрактивна оценка на акцията

• Реализира печалби

• Дивидент

По-нисък риск

Growth stocks: 
• Компании в етап на силен растеж на 

приходите

• Може да няма печалби или 
позитивен паричен поток

• Иновативни или уникални за пазара 
продукти или услуги

• Невъзможно е да се оцени с 
традиционните методи

• Набира капитал или отскоро е 
публична компания

Много висок риск



ПРИМЕРНИ АКЦИИ

Value stocks: 
• Silicon Motion (SIMO)

• Skyworks Solutions (SWKS)

• IBM (IBM)

• KLA Tencor (KLAC)

• Apple (AAPL)

• Applied Materials (AMAT)

• Lam Research (LRCX)

• Intel (INTC)

• Qualcomm (QCOM)

Growth stocks: 
• First Data Corporation (FDC)

• Fitbit (FIT)

• Stratasys (SSYS)

• Nutanix (NTNX)

• Hortonworks (HDP)

• Weibo (WB)

• Square (SQ)

• New Relic (NEWR)
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Борсово търгуван фонд върху 
технологичния сектор XLK

ИНВЕСТИЦИЯ В БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД
Натрупана

сума
Цена на

фонд XLK
2008 1 500 26.66 USD
2009 2 372 15.50 USD
2010 5 043 23.15 USD
2011 7 033 25.40 USD
2012 8 663 25.87 USD
2013 11 412 29.60 USD
2014 15 233 35.62 USD
2015 19 308 41.64 USD
2016 21 002 42.06 USD
2017 25 803 48.67 USD
2018 36 136 65.33 USD
2019 34 017 61.50 USD
Днес 38 143 67.96 USD

12 вноски по USD 1 500 в началото на годината
Крайното салдо е 38 143 USD Източник: Bloomberg



БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ С ВИСОК РИСК

Индекси

• SPDR S&P 500 /SPY:arcx/ - най-големият ETF в американския индекс

• iShares Core S&P 500 /CSPX:xams/ - акумулира дивидентите

• iShares S&P 500 EUR Hedged /IUES:xams/ - акумулира дивидентите и хеджира валутния риск

• Invesco QQQ /QQQ:arcx/ - фонд в технологичния индекс NASDAQ

• iShares Core Dax /DAXEX:xetr/ - германския индекс

Суровини

• SPDR Gold Trust /GLD:arcx/

• iShares Silver Trust /SLV:arcx/

• Invesco DB Commodity Index /DBC:arcx/



АЛТЕРНАТИВАТА -ПАЗАР НА ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
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АЛТЕРНАТИВАТА -ПАЗАР НА ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Източник: НСИ
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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



КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ?

Сценарий на забавяне на икономическия растеж
Растежът в развитите страни ще падне от 2.4% на 1.7%, което отговаря на нивото от края на 
2015 г.
Негативните ефекти от Brexit и търговската война на Тръмп не трябва да са силни
Федералният резерв трябва да спре с повишаването на лихвите

Сценарий на икономическа рецесия
Повечето икономисти очакват рецесия в края на 2019 г. или през първата половина на 2020 г.
Спадът може да се усети и по-рано, благодарение на лихвената политика на Федералния 
резерв и изтичането на данъчните стимули в САЩ



ПРИМЕРЕН ПОРТФЕЙЛ

Сценарий на забавяне на икономическия растеж
Индексите няма да отчитат съществени печалби на годишна база.
Преоценка на много сектори и прехвърляне на капитали към нециклични сектори.
Доходността на облигациите е близо до върховете си.

Първоначална структура
Какво да се включи?

По-голям дял на value акции от сектори,
които не са силно циклични.
Български акции, които са отчели по-силен
спад и може да очакваме възстановяване.
Следващите инвестиции са във фондове с
дивидентни акции или облигации, за да се
намали рискът.

Злато; 
10% Акции/ETF с 

растеж; 15%

Акции/ETF с 
дивиденти; 25%

Български 
акции; 

20%

ETF с 
облигации; 

30%



ПРИМЕРЕН ПОРТФЕЙЛ

Сценарий на икономическа рецесия
Подготовка на портфейла за по-силен икономически спад и отражението му върху
пазарите.
Няма основания за очаквания за силна финансова криза.

Първоначална структураКакво да се включи?
Инвестициите в акции от сектори, които не
са силно циклични, ще се представят добре
в рамките на година до рецесията.
Следващата инвестиция е във фондове с
дивидентни акции или облигации.
С преминаването на кризата ще се
преструктурира портфейлът към растящи
акции.

Злато; 
15%

Акции/ETF с 
дивиденти; 

35%

Облигации; 50%



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
spesti@elana.net
trading@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:spesti@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


