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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, чрез който да се
възползвате от потенциала на глобалните пазари - парите Ви да
нарастват и 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.

Даниел Ганев, Изпълнителен Директор

При целева доходност средно около 5% на год., този портфейл е подходящ за
клиенти, целящи да запазят вложения капитал и да получават доходност основно
от лихви. Освен атрактивната доходност, предимствата на тази стратегия са
бързата ликвидност (бърз достъп до парите без „заключване“ за фиксиран срок),
активното управление (професионално навигиране в динамичната пазарна среда)
и индивидуален подход (в зависимост от финансовите ви цели).

Война, инфлация и падащи пазари – 2022г не се оказа годината, която си
пожелахме… Същевременно настъпиха осезаеми промени в инвестиционния
климат след като централните банки започнаха повишение на лихвите за пръв път
от десетилетие. Така най-сетне се появиха атрактивни възможности чрез
нискорискови инвестиционни стратегии за българските вложители, които търсят
алтернатива на нулевата лихва по банков депозит.

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
формират за вас професионално управляван инвестиционен портфейл от
консервативен тип при максимален контрол на риска.

Нискорисков портфейл на 
доверително управление в 
момента включва следните 
примерни облигации със 
съответните доходности:

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

Идея**

*Schroders и Адванс са взаимни фондове, които следват активна инвестиционна стратегия. Повече
информация на стр. 9. Допълнителни фондове на фокус може да се намерят на страницата на Карол
Капитал.
**За допълнителни идеи и информация може да прочетете тук.

Акциите на 
развиващите 
се пазари ще 
се представят 
по-добре от 
американските

Китайските власти стимулират 
икономиката си, оценъчните 
нива на акциите от развиващите 
се пазари са по-атрактивни от 
тези на американските и 
очакваме доларът да отслабне 
спрямо местните валути на 
развиващите се държави.

Schroder ISF Emerging 
Markets
Schroder ISF Emerging 
Asia
Адванс Възможности в 
Нова Европа
Адванс Инвест

Облигациите -
атрактивна 
опция през 2023

Банковата система в България 
още не е реагирала на по-
високите лихви, а доходността 
при облигациите е невиждана за 
последните 15 г. Това прави 
нискорисковите стратегии 
привлекателни.  

Готова консервативна 
стратегия, създадена 
от екипа на Карол 
Капитал
Нискорисков портфейл 
в облигации чрез 
услугата „Доверително 
управление“

Защо я 
препоръчваме

Нашето 
предложение*

Глобални инвестиционни възможности с Карол Капитал

Облигациите на 
развиващите се 
пазари с добри 
перспективи

Schroder ISF Emerging 
Market Bond
Schroder ISF Emerging 
Markets Local Currency 
Bond
Доверително 
управление в ETF-и и 
фондове

В някои страни вече се виждат 
първи знаци на забавяне на 
инфлацията. Лихвите по 
облигациите приближават 10%. 
Може да се очаква и 
допълнителна валутна доходност, 
защото местните валути 
изглеждат подценени.

https://karollcapital.bg/bg/schroders-fondove#fondsFocus
https://karollcapital.bg/blog/finansovit%D0%B5-pazari-i-aktivi-pr%D0%B5z-2023-g
https://www.schroders.com/bg-bg/bg/profesionalisti-investitori/centar-za-fondove/#/fund/SCHDR_F0GBR06JNG/schroder-international-selection-fund-emerging-markets-a-accumulation-eur/LU0248176959/profile/
https://www.schroders.com/bg-bg/bg/profesionalisti-investitori/centar-za-fondove/#/fund/SCHDR_F0GBR06JNC/schroder-international-selection-fund-emerging-asia-a1-accumulation-eur/LU0248174152/profile
https://karollcapital.bg/bg/fondove/3-advans-vazmozhnosti-v-nova-evropa
https://karollcapital.bg/bg/fondove/1-advans-invest
https://karollcapital.bg/uploads/2023/conservative.pdf
https://karollcapital.bg/uploads/2023/DU1_lowriskprofile.pdf
https://www.schroders.com/bg-bg/bg/profesionalisti-investitori/centar-za-fondove/#/fund/schdr_f00000olah/schroder-international-selection-fund-emerging-market-bond-a1-accumulation-usd/lu0795632420/profile/
https://www.schroders.com/bg-bg/bg/profesionalisti-investitori/centar-za-fondove/#/fund/SCHDR_F00001D4LY/schroder-international-selection-fund-emerging-markets-local-currency-bond-a-accumulation-eur-hedged/LU2405335618/profile
https://karollcapital.bg/bg/page/doveritelnoupravlenie
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Смятаме, че дефанзивните сектори ще се представят по-добре през 
първата половина на годината и след това трендът ще се обърне в 
полза на цикличните. Очакваме по-силно представяне на акциите от 
развиващите се пазари спрямо американските (повече на стр. 5).

Облигации

През 2022 г. облигациите регистрираха най-лошия си резултат от над 
100 г. насам. Така някои класове облигации вече дават лихва, 
невиждана през последните 15 год. (повече на стр. 2) и това ги прави 
отново атрактивна алтернатива на акциите.

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

Суровини
Последните месеци има осезаемо забавяне, но в предишни периоди 
на суперцикъл също се е наблюдавала такава тенденция преди 
посоката нагоре да се възстанови. Златото изглежда атрактивно.
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САЩ

Според нас корекцията, започнала от миналата година, още не е 
свършила, но е към края си. Очакваме спад в печалбите на 
компаниите, което да доведе до спад на „S&P 500“ през първото 
полугодие и след това да започване нов възходящ тренд.

Япония
Японските акции се търгуват на добри оценъчни съотношения, но 
при сценарий на рецесия ще бъдат ударени заради цикличния си 
характер. 

Еврозона
Много рискове вече са вкарани в цените на европейските акции. На 
база оценъчни съотношения изглеждат атрактивно, но както в САЩ, 
тук също първо очакваме спад и тогава възможност за покупка.  

Развиващи се 
пазари

Позитивни сме, защото очакваме доларът да отслабне спрямо 
местните валути. Китай започна постепенно да отваря икономиката 
си след политиката на нулев COVID (повече на стр. 5).
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Държавни 
облигации

Инфлацията забавя темпа си и инвеститорите започват повече да се
фокусират върху потенциална рецесия. Такава среда е благоприятна
за държавните облигации.

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 

Класът актив е податлив в сценарий на рецесия, но и лихвата, която 
дава, вече е от порядъка на близо 10%.

Облигации на 
развиващи се 

държави

Доста от негативите са оценени. Очакваме местните валути да се 
засилят спрямо долара. Лихвата по книжата е висока. Всичко това е 
позитивно за класа актив. 

Карол Капитал: Анализ на инвестиционните възможности                           Октомври 2018
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Прогноза за основните класове 
активи за 2023 г.

неутрални очакваниянегативни очаквания позитивни очаквания

Глобални инвестиционни възможности с Карол Капитал

Облигациите са атрактивна 
опция за нискорискови
инвеститори

Идва времето на акциите на 
разиващите се пазари

2023 г. ще бъде особено 
добра за облигациите от 
развиващите се пазари 



0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

01.21 04.21 07.21 10.21 01.22 04.22 07.22 10.22 01.23

MSCI САЩ MSCI Развиващи се пазари MSCI Китай

Глобални инвестиционни възможности с Карол Капитал

5

Оценъчните съотношения на акциите от развиващите се пазари са по-атрактивни
спрямо тези на американските компании.

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

Доходност в % в местна валута към 31.01.2023
От началото на 

годината
3 месеца 1 година 3 години* 5 години*

MSCI САЩ индекс +6.58% +6.17% -9.67% +9.68% +9.48%
MSCI Развиващи се пазари индекс +7.90% +19.41% -12.29% +1.71% -1.07%
MSCI Китай индекс +12.26% +44.01% -9.63% -1.99% -4.19%

КОМЕНТАР ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ:

След близо 15-годишен период, в който развиващите се пазари бяха
пренебрегвани в полза на САЩ и другите развити държави, е време отново
да бъдат оценени. Главният фактор за това е отслабващият долар в
комбинация с подценените местни валути. Отварянето на Китай и заявеното
намерение на властите да стимулират сектора на недвижимите имоти, могат
да дадат нов импулс на суровините, което от своя страна е позитивно за
всички развиващи се пазари. От друга страна, според нас корекцията,
започнала от миналата година при американските акции, още не е свършила,
но е към края си. Очакваме спад в печалбите на компаниите, което да
допринесе за спад на S&P 500 през първото полугодие, а след това старт на
нов възходящ тренд. Следим и малките по капитализация компании в САЩ,
защото оценките им започват да стават атрактивни.

Отслабване на долара ще бъде позитивен фактор за акциите на развиващите се пазари.

В САЩ малките по капитализация компании ще станат интересни през 2023 г.

Акциите на развиващите се пазари ще се 
представят по-добре от американските

Отварянето на Китай е шанс развиващите се пазари да 
догонят изоставането си от САЩ през последните 2 г.
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Облигациите ще бъдат 
атрактивна опция през 2023 г.

Доходност в % в долари към 31.01.2023
От началото 
на годината 3 месеца 1 година 3 години* 5 години*

Държавни облигации +3.08% +8.63% -13.42% -4.97% -2.08%

Корп. облигации със сп, кред. рейтинг +4.18% +9.89% -6.99% -.0.61% +0.97%
Корп. облигации с инв. кред. рейтинг +3.90% +8,41% -9,32% -2.26% +1.52%

КОМЕНТАР ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ:

Докато през последните 3 години облигациите с негативна доходност
достигаха близо 25% от всички в обрaщение в света, в момента този дял
отново е близко до нула. Покачването на лихвите от страна на
централните банки се отрaзява и в повишаване на лихвите по
дълговите книжа (повече на стр. 2). Предвид, че българската депозитна
система още не е реагирала на новата среда, според нас в момента
облигациите са атрактивни и ги прави много добра опция за по-
консервативни инвеститори, които приоритизират запазване на
капитала и доход от лихви. Освен чрез фондове, клиенти на Карол
Капитал може да се възползват от възможностите в този сегмент и по
следния начин:
1. Готова консервативна стратегия за инвестиране
2. Нискорисков портфейл в облигации чрез услугата „Доверително

управление“

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

Банковата система в България още не отразява по-високите лихви в Европа.
Същевременно доходността по облигациите вече се повиши значително и ги
прави много атрактивна опция за спестявания на физически лица и свободни
фирмени средства.

2022 г. ще остане като една от най-лошите години в историята на облигациите.
В същото време обаче сега доходността по дълговите книжа се повиши доста
(повече на стр. 2).

0.6

0.8

1

01.21 04.21 07.21 10.21 01.22 04.22 07.22 10.22 01.23

Държавни облигации

Корпоративни облигации със спекулативен кредитен рейтинг

Корпоративни облигации с инвестиционен кредитен рейтинг

https://karollcapital.bg/bg/schroders-fondove#fondsFocus
https://karollcapital.bg/uploads/2023/conservative.pdf
https://karollcapital.bg/uploads/2023/DU1_lowriskprofile.pdf


0.7

0.9

1.1

01.21 04.21 07.21 10.21 01.22 04.22 07.22 10.22 01.23

Държавни облигации САЩ

Държавни облигации Европа

Държавни облигации на развиващи се държави

Глобални инвестиционни възможности с Карол Капитал

Облигациите на развиващите се пазари 
са особено добра опция

Доходност в % в местна валута към 31.01.2023
От началото на 

годината
3 месеца 1 година 3 години* 5 години*

Държавни облигации САЩ +2.82% +4.83% -8.70% -2.69% +0.73%

Държавни облигации Европа +2.06% -.064% -15.04% -6.25% -2.15%

Държавни облигации на разв, се държави +2.73% +10.27% -10.66% -4.46% -0.40%
Източник: Блумбърг*Данните над 1 година са на годишна база

КОМЕНТАР ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ:

За облигациите от развиващите се пазари голямо значение има
американският долар, а ние очакваме силата му да спадне спрямо
местните валути, което е позитивно. През последните месеци
забелязваме, че трендът се обръща и вече паричните потоци към
класа актив са позитивни. Виждат се първи знаци, че в някои
развиващите се пазари инфлацията започва да се забавя. В
допълнение, лихвата по книжата е в порядъка на 8%, което
компенсира част от рисковете.

7

Местните валути изглеждат доста 

подценени спрямо долара 

След негативната 2022 г. статистиката показва, че през последния месец

инвеститорите започват отново да се насочват към облигации на развиващите се

пазари.

Доста рискове са вече калкулирани в класа актив, а от друга страна лихвата е по-

висока от облигации на развитите държави.
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Инвестиционен eкип 
„Глобални пазари“

Даниел Ганев, MBA
Изпълнителен директор

Притежава над 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 20+
години опит в търговия на капиталовите пазари, управление на портфейли и
проучвания на глобалните пазари. Професионалният му стаж 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 от близо 15 години. Започва
работа като финансов анализатор, a от 2012г. е портфeйлен мениджър на
първия български взаимен фонд – Адванс Инвест. В момента е портфейлен
мениджър по Доверително управление. 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 2018г. Има над 8 години стаж във
финансовата и счетоводна среда, като е участвал в развитието на няколко
иновативни проекта, от които има и спечелени награди. Отговорностите му
включват управление на индивидуални портфейли по Доверително
управление и на взаимния фонд Адванс Глобал Трендс. Притежава лиценз за
инвестиционен консултант от КФН, бакалавърска степен по счетоводство от
УНСС и магистърска степен 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 нулеви лихви в банките:

Фондове Адванс 
и Schroders

Нискорисков
портфейл

Доверително 
управление

Вашият личен консултант: 

Бистра Коцева
bistra@karoll.bg

02/4008 303

20
години 
история

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

170+ 
фонда Schroders,
управляващи 
над €850 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

www.karollcapital.bg

https://www.karollcapital.bg/bg/mutual-funds
https://karollcapital.bg/uploads/2023/DU1_lowriskprofile.pdf
https://www.karollcapital.bg/bg/doveritelno-upravlenie
mailto:bistra@karoll.bg
https://www.linkedin.com/company/karoll-capital-management/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/karollcapital
https://www.instagram.com/karollcapital/
https://www.youtube.com/channel/UCK5LtsVikqMdsUYnEl9-aAw
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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.


