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• Какво предстои пред глобалната икономика?

• Постепенно ускоряване на растежа и инфлацията в България

• Валутен пазар: еврото тества горната граница на диапазона 1.05-1.15 долара

• Суровини: 

• Златото остава хедж срещу рисковете на фондовия пазар

• Петролът е под натиск, но ОПЕК ще задържи цената над 40 долара за барел

• Акции: скъпи индекси в САЩ и Европа, но без алтернатива за инвестиции

• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ
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Какво се промени:

• Европа ускорява растежа си и постепенно изпреварва САЩ

• Финансовият сектор в Европа се стабилизира и печели от очаквания за ръст на 
лихвите

• Край на политическите рискове в Европа

Какво не виждат инвеститорите:

• Процесите на дефлация

• Голямата задлъжнялост по света

• Икономическите негативи от Brexit

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ПО СВЕТА
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Тенденции:

• Растеж на циклични сектори: индустрия, технологии, финанси

• Постепенно нарастване на добива на суровини, но при ниски цени

• Акцент на инвестициите към Европа

• Акциите са за предпочитане пред облигациите

• Още е рано за силен ръст на еврото, но пазарът ще тества равнището от 1.16 
EUR/USD

ИКАК ТОВА СЕ ОТРАЗЯВА НА ПАЗАРИТЕ
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Перспективите:

• Ускоряване на икономическия растеж над 3%

• Увеличение на банковото кредитиране

• Разрастване на строителството, особено на жилища

• Намаление на безработицата и ръст на работните заплати

• Инфлация в сектора на услугите

• Капиталови потоци към БФБ, водени от ръста на икономиката и увеличението на 
инфлацията

БЪЛГАРИЯ –ИКОНОМИКА И БОРСА
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ТЕНДЕНЦИИ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР

EUR/USD остава в 
диапазона 1.05-1.15

Още няма причини за силен 
растеж на еврото

Прекалено оптимистични 
очаквания за промени на 
лихвите в еврозоната

Великобритания повишава 
лихвата, но губи позиции в 
преговорите по Brexit

Краткосрочен потенциал за 
ръст до 1.35 GBP/USD
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Тенденции:

• Къде са позитивните ефекти върху златото от силата на еврото?

• Спекулативните капитали не хеджират рисковете от спад на фондовите борси

• Покачването на борсите ограничава ръста на златото

• Дългосрочните инвеститори продължават да държат злато

• Защо криптовалутите растат, а златото не?

ЗЛАТО –ОТ ХЕДЖКЪМ ДЪЛГОСРОЧНА РИСКОВА ИНВЕСТИЦИЯ
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ЗЛАТО

Началото на нов тренд ще 
започне до края на 
годината

Цената на златото зависи 
от представянето на 
фондовите пазари

Инвестиции в акции от 
сектора чрез борсово 
търгувани фондове:
• Повече риск
• Повече ливъридж
• Застраховка
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Подобрение на 
финансовите резултати

Все още високи 
коефициенти на оценка на 
акциите

Акции на фокус:
Ниски дългове – FNV, RRS
Добив на сребро – TAHO, 
PAAS, HL

Код Име P/E f P/E Дълг/капитал
Промяна

през 2017 г.

ABX BARRICK GOLD 22.75 20.60 0.41 -0.4%

NEM NEWMONT MINING 31.15 28.26 0.28 -3.8%

FRES FRESNILLO 32.81 28.43 0.23 27.6%

FNV FRANCO-NEVADA 65.56 67.27 0 19.7%

GG GOLDCORP 39.04 30.80 0.17 -5.4%

WPM WHEATON PRECIOUS 29.61 28.64 0.18 1.3%

RRS RANDGOLD RESOURCES 31.52 24.86 0.01 12.8%

RGLD ROYAL GOLD 51.48 40.04 0.21 23.8%

AU ANGLOGOLD ASHANTI 36.36 11.70 0.44 -10.8%

TAHO TAHOE RESOURCES 13.88 15.80 0.02 -10.7%

PAAS PAN AMERICAN SILVER 24.25 27.31 0.03 6.9%

HL HECLA MINING 24.73 28.42 0.25 -4.7%

КОМПАНИИ ОТ ДОБИВА НА ЗЛАТО

Източник: Bloomberg
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Тенденции:

• Споразумението за съкращаване на добива на ОПЕК ще остане в сила, въпреки 
напрежението в Залива

• Ръст на добива от шисти в САЩ и по-ниски разходи за барел /40-50 долара/

• Риск от краткосрочни спадове поради високите запаси в САЩ и увеличението на 
производството

• Промяна на ценовия диапазон: 45-55 долара за барел WTI през 2017 г.

ПЕТРОЛ –ПРЕДСТОИ БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА 
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ПЕТРОЛ

Постепенно адаптиране 
на цената към новия 
рейндж на търговия

Ефекти от сезонния 
излишък на петрол през 
второто тримесечие: 
дъно на цената през юли 
или август

Инвестиции в борсово 
търгувани фондове: XLE, 
XOP
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Финансовите им резултати 
остават под натиск, но се 
очаква подобрение

Големите рафинерии са по-
добра инвестиция от 
добива

Секторът е подходящ само 
за рискови инвеститори 
въпреки спада от началото 
на годината

КОМПАНИИ ОТ ДОБИВА НА ПЕТРОЛ

Код Име
Прогноза за  

дивидент
Прогноза

за P/E
Промяна през 

2017 г.

XOM Exxon Mobil 3.86% 20.27 -10.41%

RDSa Royal Dutch Shell 7.12% 13.85 -6.29%

CVX Chevron 4.28% 22.16 -11.10%

FP Total 4.87% 13.23 -9.17%

BP BP 7.00% 16.22 -11.47%

SLB Schlumberger 3.08% 35.14 -20.17%

KMI Kinder Morgan 3.49% 27.59 -0.72%

PSX Phillips 66 3.43% 16.46 -4.69%

WPZ Williams Partners 6.21% 22.90 8.31%

VLO Valero Energy 4.29% 13.27 -1.17%

Източник: Bloomberg
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АМЕРИКАНСКИ ФОНДОВ ПАЗАР

Близо 10% растеж на S&P 
500 от началото на годината

Финансовите отчети ще 
покажат подобрение за 
втората половина на 
годината

Повишаването на лихвите 
цели да ограничи балона на 
капиталовия пазар

Потенциал за умерен 
растеж на капиталовия 
пазар /10-15% за 2017 г./
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Мотивите ЗА:

• Огромна задлъжнялост на правителствата и частния сектор

• Неустойчив модел на икономически растеж: негативни салда във външната търговия, 
демографски проблеми, прекалено кредитиране и други

Мотивите ПРОТИВ:

• Растежът на развитите икономики е сравнително добър

• Технологичен прогрес: енергетика, транспорт, телекомуникации, нови технологии

• Няма инфлация и риск от дългова криза

Да се предсказва финансова криза не само е много трудно, но и много скъпо.

ПРЕДСТОИ ЛИ ФИНАНСОВА КРИЗА?
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АКЦИИТЕ -СКЪПИ ИЛИ ЕВТИНИ?

Прогнози за ръст от 10% на 
печалбите до края на 
годината, както и подобно 
нарастване през 2018-та

Исторически много високи 
коефициенти за оценка, в 
които вече е отчетен растеж 
на резултатите
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Източник: Bloomberg
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Силни сектори:

• Потребителски цикличен сектор: XLY

• Информационни технологии и комуникации: XLK, SOXX

• Здравеопазване и биотехнологии: XLV, IBB, XBI

• Промишленост и транспорт: XLI, IYT, ITA

Слаби сектори:

• Комунални услуги: XLU

• Потребителски нецикличен сектор: XLP

• Недвижими имоти: IYR, XHB

Спекулативни сектори:

• Добив на минерални суровини, петрол: XLE, XOP, XME

• Добив на злато и сребро: GDX, GDXJ, GLD, SLV

СЕКТОРНА РОТАЦИЯ
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ГЕРМАНСКИ ФОНДОВ ПАЗАР

По-добър фундамент, 
отколкото в САЩ

Недостатъчно добро 
представяне спрямо САЩ
досега през 2017 г.

Пазарът оценява, че ЕЦБ ще 
повиши лихвата по-скоро, 
отколкото има причини за 
това
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ДИВИДЕНТИ ОТ АКЦИИ В ГЕРМАНИЯ

Код Име
Прогноза за  

дивидент
Прогноза

за P/E
Промяна за една 

година

PSM Prosiebensat.1 Media 5.75% 13.96 3.83%

DAI Daimler 5.56% 7.03 27.3%

MUV2 Muenchener Rueck 4.92% 11.67 28.9%

ALV Allianz 4.60% 10.93 51.9%

BMW BMW 4.52% 7.60 30.4%

DTE Deutsche Telekom 4.37% 16.34 8.73%

VNA Vonovia 4.01% 18.98 9.94%

BAS BASF 3.87% 14.33 25.95%

EOAN E.ON 3.85% 13.04 6.56%

DPW Deutsche Post 3.46% 14.37 39.22%

Източник: Bloomberg
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Нисък риск:

• Корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг: LQD /60%/

• Държавни облигации, индексирани с инфлацията: TIP /20%/

• Облигации на възникващи пазари в долари: EMB /20%/

Умерен риск:

• Корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг: LQD /40%/

• Дивиденти: VIG, IDV /60%/

Висок риск:

• Дивиденти: VIG, IDV /30%/

• Технологични акции: QQQ /50%/

• Възникващи пазари: EEM /20%/

СТРАТЕГИИ С БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ –ЮЛИ2017 Г.
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БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Индексът SOFIX се повиши с 
повече от 60% за последните 
12 месеца

Борсово търгуваният фонд 
върху SOFIX е само 
катализатор на растежа, а 
значението му вече е 
второстепенно

Оборотите и броят на 
сделките се увеличи два-три 
пъти спрямо лятото на 2016 г.
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КАКВО ЩЕ ДВИЖИ БФБ ПРЕЗ 2017 Г.

Шест поредни години на по-
високи дивиденти от лихвата 
по депозити

Ликвидните компании 
запазват доходността си 
въпреки силния ръст на 
цените на акциите им

Инвеститорите търсят 
комбинацията от растеж и 
доход от дивиденти
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Спестяванията в български 
взаимни фондове все още не 
растат достатъчно, за да има 
опасения за балон на борсата

Парите към чуждите фондове 
растат бързо, защото банките 
стимулират прехвърлянето на 
спестявания към тях

Скокът на БФБ предстои, 
когато спестяванията влязат 
във взаимните фондове

СЛЕДВАЩИЯТ ЕТАП НА РАСТЕЖ
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За спекуланти:

• Търговия на петрол в ценовия диапазон около 50 USD, агресивни покупки при спад на 40 
USD

• Евро/долар: тест на равнището от 1.15 EUR/USD и търговия на краткосрочен пробив над 
него

• Покупки на борсови индекси при корекция от 8-10%

За дългосрочни инвеститори с хоризонт 3 г.:

• Борсово търгувани фондове на сектори, които ще растат подкрепени от икономическия 
цикъл

• Фонд с компании от добива на злато, като застраховка при корекция и за повишаване на 
цените на суровините

• Акции със стабилен доход от дивиденти от Германия и България, върху които не се дължат 
данъци. Тези пазари са също така по-евтини от щатския.

ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕЗ 2017 Г.
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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
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Ние сме на разположение да обсъдим 
Вашата инвестиция!

ЕЛАНА Трейдинг

Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12

ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756

тел: +359 (2) 81 000 95

факс: +359 (2) 95 815 29

metatrader@elana.net

globaltrader@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:metatrader@elana.net
mailto:globaltrader@elana.net
http://www.elana.net/trading
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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


