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Професионално управление на парите Ви

В Карол Капитал ще Ви помогнем с управлението на личните Ви
спестявания. Партнираме си със световните лидери Schroders, за да
изградим Вашия инвестиционен портфейл от фондове, с които да се
възползвате от потенциала на глобалните пазари - парите Ви да
нарастват и да работят за Вас, вместо да бъдат изяждани от
инфлацията и нулевите лихви в банките. Индивидуални спестители,
фирми, фондации и институции доверяват управлението на парите
си на нашите експерти.

След години на отрицателни лихви средата се променя бързо и драматично.
Централните банки по света рязко вдигнаха лихвените нива в битката с инфлацията,
а това доведе до значителна корекция в цените на облигациите и скок в
доходността. Дори в ниско задлъжнели страни като България пазарът вече изисква
над 5% за 5-годишните ДЦК (при под 1% година назад). Какво означава всичко това
за инвеститорите?

Даниел Ганев, Изпълнителен  Директор

Как да се възползвате? В тази сложна среда правилният подбор на финансови
активи става задължително условие за реализиране на доходност за парите Ви. С
услугата Доверително управление, нашите инвестиционни специалисти откриват
за Вас най-добрите възможности за реализиране на печалби чрез професионално
управляван инвестиционен портфейл при контролиран риск.

Сривът при считаните за най-
сигурни 10-год. aмерикански 
държавни ценни книжа се 
доближава до този от времето 
на Френската Революция. При 
останалите облигационни 
инструменти спадовете са още 
по-дълбоки! Видно от 
графиката, след такива 
сериозни корекции винаги са 
следвали дълги и солидни 
периоди на ръст: 

https://www.karollcapital.bg/bg/doveritelno-upravlenie
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Инвестиционни идеи за тримесечието

Идея

*Schroders и Адванс са взаимни фондове, които следват активна инвестиционна стратегия.
Повече информация на стр. 9.

3400 пункта на 
„S&P 500“ индекс 
е атрактивно 
ниво за добавка
/покупка

3400 е атрактивно ниво за 
широкия американски индекс 
„S&P 500”, защото това е върхът 
преди пандемията и в 
допълнение това ниво ще 
отразява по-добре печалбите на 
компаниите в текущата среда.

Адванс Глобал Трендс
Schroder ISF Global 
Sustainable Growth
Доверително 
управление в ETF-и и
фондове

Облигациите са 
обратно в играта

2022 ще бъде втора поредна 
негативна година за държавните 
облигации, а в историята е 
нямало три поредни. Дълговите 
книжа дават вече лихва, която е 
невиждана през последните 10 г. 

Schroder ISF Euro 
Corporate Bond
Schroder ISF Sustainable 
US Dollar Short Duration 
Bond
Доверително 
управление в ETF-и и 
фондове

Защо я 
препоръчваме

Нашето 
предложение*

Глобални инвестиционни възможности с Карол Капитал

По-силното 
представяне на 
дефанзивните 
сектори ще 
продължи

Schroder ISF Healthcare 
Innovation
Schroder ISF Global 
Sustainable Food and 
Water
Доверително 
управление в ETF-и и 
фондове

В априлския ни брой 
отбелязахме, че дефанзивните 
сектори ще се представят по-
добре на релативна база спрямо 
цикличните. Според нас този 
тренд ще продължи още няколко 
месеца и ще се обърне догодина. 

https://www.karollcapital.bg/bg/fondove/4-advans-global-trends
https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/funds/fund-centre/fund/schdr_f00000lkhn/schroder-international-selection-fund-global-sustainable-growth-a-accumulation-eur-hedged/lu0557291076/profile/
https://www.karollcapital.bg/bg/doveritelno-upravlenie
https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/funds/fund-centre/fund/SCHDR_F0GBR04EYI/schroder-international-selection-fund-euro-corporate-bond-a1-accumulation-eur/LU0133717503/profile
https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/funds/fund-centre/fund/SCHDR_F00001CPPK/schroder-international-selection-fund-sustainable-us-dollar-short-duration-bond-a1-accumulation-usd/LU2388136033/profile
https://www.karollcapital.bg/bg/doveritelno-upravlenie
https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/funds/fund-centre/fund/schdr_f000015ckk/schroder-international-selection-fund-healthcare-innovation-a-accumulation-eur-hedged/lu2191243257/profile/
https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/funds/fund-centre/fund/SCHDR_F00001EAIJ/schroder-international-selection-fund-global-sustainable-food-and-water-a-accumulation-eur-hedged/LU2507945256/profile/
https://www.karollcapital.bg/bg/doveritelno-upravlenie
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Част от рисковете са оценени. Оттук нататък по-важни ще са 
финансовите резултати на компаниите, а прогнозите на 
анализаторите още не отразяват задаващата се рецесия. Когато 
видим по-добри оценки по тази линия, ще станем агресивни в 
покупките (повече на стр. 5).  

Облигации
Облигациите вече дават лихва невиждана през последните 10 г. Има 
голяма вероятност 2023 г. да бъде печеливша за класа актив (повече 
на стр. 6).

Недвижими имоти Затягащите политики на централните банки започват да оказват все 
по-негативен ефект върху класа актив.

Суровини
Краткосрочно (3-6 м.) настъпващата рецесия ще бъде насрещен вятър 
за цените на суровините, но според нас трендът нагоре още не е 
свършил и след това ще има нов отскок нагоре.
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САЩ

Влизаме в такъв период от годината, в който обикновено акциите 
постигат позитивна доходност. Може да се отиграе временно 
краткосрочно покачване, но след това трябва да видим 3400 пункта за 
по-голяма агресивност в покупките.

Япония
В местна валута японските акции добре се представят на релативна 
база.. Йената обаче е много волатилна спрямо еврото и това е голям 
риск за инвеститорите в Европа.

Еврозона
Много рискове са оценени в европейските акции. Все още в региона 
се вижда отлив на капитал от инвеститорите. Когато тази тенденция 
се обърне, може да се стартира градене на позиция.

Развиващи се 
пазари

Оценките на акциите от Централна Европа са много привлекателни. 
Представянето на цялостния пазар на развиващите се държави ще 
зависи от силата на долара. Краткосрочно ще остане силен, но 2023 г. 
може да се промени това, което ще е позитивно за региона. 

О
б

л
и

га
ц

и
и

Държавни 
облигации

2022 г. ще бъде втора поредна отрицателна година за американските
държавни облигаци. В историята никога не е имало 3 поредни години
на спад.

Корпоративни 
облигации с 

инвестиционен 
кредитен рейтинг

Според нас лихвата на книжата в този сегмент започва да компенсира 
риска, който поемат инвеститорите. Предпочитаме европейски 
облигации пред американските заради липсата на валутен риск. 

Високодоходни 
корпоративни 

облигации 

Засега изглеждат по-малко атрактивни спрямо облигациите с 
инвестиционен кредитен рейтинг.

Облигации на 
развиващи се 

държави

Доста от негативите са оценени. При знаци на отслабване на долара 
може да се инвестира в класа актив.

Карол Капитал: Анализ на инвестиционните възможности                           Октомври 2018
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Прогноза за основните класове 
активи за следващите 3-6 м.

неутрални очакваниянегативни очаквания позитивни очаквания

Глобални инвестиционни възможности с Карол Капитал

Облигациите са обратно в 
играта и може да почне да се
гради позиция.

Близо сме до края на мечия 
пазар при акциите, но още 
някои рискове трябва да се 
калкулират в цените.

Силата на долара ще 
определи как ще се 
представи регионът на 
развиващите се пазари.
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Повечето пазарни анализатори
прогнозират ръст в печалбите
на компаниите през 2023 г., но
това според нас не е оценено
правилно, защото се задава
рецесия в САЩ.

Източник: Блумбърг*Данните над 1 година са на годишна база

Доходност в % в местна валута към 02.11.2022
От началото на 

годината
3 месеца 1 година 3 години* 5 години*

S&P 500 индекс -20.09% -9.14% -18.08% +8.75% +9.66%
Nasdaq индекс -32.72% -17.53% -31.90% +11.02% +12.64%

КОМЕНТАР ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ:
В миналия брой на бюлетина споделихме, че 3400 пункта на широкия
американски индекс „S&P 500“ е атрактивно техническо и фундаментално
ниво. През последното тримесечие то бе почти достигнато, след като
индексът се понижи до близо 3450 пункта. Продължаваме да сме на
същото мнение, защото текущите оценки на „S&P 500“ доста ефективно
отразяват покачващите се лихви, но според нас прогнозите на
анализаторите все още не калкулират задаващата се рецесия в САЩ.
3400 пункта на „S&P 500” e добро ниво за заемане на позиции, защото
адекватно би отразявало актуалната среда. От друга страна, навлизаме в
период на годината, в който традиционно акциите се покачват. Може да
се отиграе временно краткосрочно поскъпване, но след това е нужно да
видим 3400 пункта за по-голяма агресивност в покупките.

В цените на акциите вече е
отразенa политиката на
централните банки.

3400 пункта на „S&P 500“ 
е атрактивно техническо
и фундаментално ниво.
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3400 пункта на „S&P 500“ индекс е 
атрактивно ниво за добавка/покупка
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Облигациите са обратно в играта

Доходност в % в местна валута към 02.11.2022
От началото 
на годината 3 месеца 1 година 3 години* 5 години*

Държавни облигации САЩ -14.72% -7.42% -14.44% -3.65% -0.58%
Корпоративни облигации Европа -13.69% -7,42% -13,93% -4.56% -1.69%

КОМЕНТАР ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ:
Това със сигурност е една от най-лошите години за облигациите в
историята и графиката на стр. 2 много добре го показва. Въпреки че
годината не е свършила, спокойно можем да кажем, че държавните
облигации ще бъдат с отрицателен резултат за 2022 г., което ще бъде
втора поредна година. Анализ на „Bank of America” показва, че в
историята няма три поредни негативни години за този клас актив!
Централните банки се борят срещу инфлацията и това покачва
лихвите, които дават дълговите книжа. Могат да се намерят
финансови инструменти с год. доходност от около 4-5%, което е
невиждано през последните 10 г. Пример са последните емисии на
България, които са именно с доходност от 5+%. Според нас и
корпоративните облигации в някои сегменти стават доста
привлекателни. Накратко, облигациите са обратно в играта и през
следващите години ще заемат важна част в портфейла.

Източник: Блумбърг*Данните над 1 година са на годишна база

Лихвите, които дават в момента облигациите
са невиждани през последните 10 години.
Вече могат да се намерят и български ДЦК с
над 5% възвръщаемост.

Спадът на 10-год. американски държавни
ценни книжа (ДЦК) е най-голям от края на 18
век (графика на стр. 2). След 2021 г. това ще е
втора поредна отрицателна година за този
клас актив. В историята никога не е имало 3
поредни години на спад!

Европейските корпоративни облигации с по-
качествен кредитен рейтинг стават доста
привлекателни за покупка.

Източник: Alpine Macro. Графиката показва 
доходността на 10-год. американски ДЦК към 
28.10.2022 и статистика за предишни години.
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По-доброто представяне на 
дефанзивните сектори ще продължи 
още няколко месеца

Доходност в % в местна валута към 02.11.2022
От началото на 

годината
3 месеца 1 година 3 години* 5 години*

MSCI глобални дефанзивни сектори -4.12% -1.71% -1.89% +7.40% +6.78%

MSCI глобални циклични сектори -27.52% -11.81% -27.31% +4.21% +5.47%
Източник: Блумбърг

*Данните над 1 година са на годишна база

КОМЕНТАР ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ:
В такъв етап от икономическия цикъл сме, в който дефанзивните
сектори се представят по-добре на релативна база спрямо
цикличните. Статистиката в таблицата долу го доказва. Печалбите
на компаниите от сектор „Здравеопазване“ и сектор
„Потребителски стоки от първа необходимост“ продължават да са
силни и за 3-то тримесечие са по-високи от прогнозите на
анализаторите. Според нас тази тенденция ще продължи в
следващите 1-2 тримесечия, след което има вероятност да се
обърне.

7

Печалбите на компаниите от сектори „Здравеопазване“ и „Потребителски стоки от 
първа необходимост“ продължават да са силни.

От началото на годината акциите на компаниите от дефанзивните сектори се 
представят по-добре от тези в цикличните индустрии.

В следващите 1-2 тримесечия ще продължи по-доброто представяне на дефанзивните 
сектори, но след това има вероятност този тренд да се обърне.
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Инвестиционен eкип 
„Глобални пазари“

Даниел Ганев, MBA
Изпълнителен директор

Притежава близо 20 години опит в управлението на инвестиции. Ръководи
административните функции на компанията, стратегическото и продуктово
развитие, и участва в инвестиционните съвети. Отговаря за стратегическите
партньорства на фирмата с международни институции. Притежава
бакалавърска диплома по бизнес администрация от William Paterson
University - САЩ и MBA от Cambridge University - Великобритания, както и
лиценз за инвестиционен консултант от КФН.

Константин Проданов
Главен инвестиционен стратег

Константин се присъединява към екипа на компанията през 2019 г. Има
повече от 19 години опит в търговия на капиталовите пазари, управление на
портфейли и проучвания на глобалните пазари. Предишният му опит
включва компании като Goldman Sachs, UBS, Allianz, Dresdner Kleinwort
Wasserstein. Притежава магистърска степен по международно право от
Софийския университет и магистърска степен по международна икономика
от Международния университет в Япония.

Част е от екипа на Карол Капитал Мениджмънт повече от 12 години. Започва
работа като финансов анализатор, a от 2012 г. е портфeйлен мениджър на
първия български взаимен фонд – Адванс Инвест. Има солиден опит в
селекцията на държави, сектори и отделни компании на глобалните
финансови пазари. Притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН и
магистърска степен по финанси от УНСС.

Георги Георгиев
Портфейлен мениджър

Симеон Керанов
Портфейлен мениджър

Част е от екипа на компанията от 2018 г. Има над 7 години стаж във
финансовата и счетоводна среда, като е участвал в развитието на няколко
иновационни проекта, от които има и спечелени награди. Отговорностите
му включват управление на индивидуални портфейли и на взаимния фонд
Адванс Глобал Трендс. Притежава бакалавърска степен по счетоводство от
УНСС и магистърска по финанси от университета в Тилбург (Холандия).
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Какво предлагаме за управление на 
Вашите спестявания

Свържете се с нас, за да обсъдим как да защитите спестяванията
си от инфлацията и отрицателните лихви в банките:

Фондове Адванс 
и Schroders

Продукти 
Credit Suisse

Доверително 
управление

Вашият личен консултант: 

Бистра Коцева
bistra@karoll.bg

02/4008 303

19+ 
години 
история

300+ млн.лв.
активи под управление и 
консултации на частни клиенти, 
фирми, пенсионни фондове, 
фондации и университети

170+ 
фонда Schroders,
управляващи 
над €815 млрд. 
в цял свят

4 взаимни фонда Адванс
3 фонда с фокус върху
пазарите от Централна и 
Източна Европа + 1 
глобален фонд

Доверително 
управление
на индивидуален 
инвестиционен 
портфейл според 
Вашите цели

Credit Suisse
структурирани
продукти с 
гарантирана 
главница

https://www.karollcapital.bg/bg/mutual-funds
https://www.karollcapital.bg/bg/credit-suisse
https://www.karollcapital.bg/bg/doveritelno-upravlenie
mailto:bistra@karoll.bg
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Предупреждение за риска

Информацията, поместена в тази презентация, не представлява
инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от
страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са
инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .

Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не
са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид,
че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете
на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е
гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна
възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.

Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден
от държавата, или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не
са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове.

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на
окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и
документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте
желали да инвестирате.


