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“Бюлетинът на инвеститора е
периодична информационна
услуга, предназначена за
настоящи и бъдещи клиенти на
УД Юг Маркет Фонд
Мениджмънт, имаща за цел да
предостави широк поглед към
събитията както на българския,
така и на международните
капиталови пазари,
икономическата и политическа
среда и визията на портфейлния
мениджър ”

 Българската икономика през 2018 Очаквания, реалност и перспективи.
 БФБ-София от началото на годината Понижение на всички индекси.
 Капиталовите пазари по света промяна в тенденциите !
 Тръмп като рисков фактор на пазарите.
 Коментар на ПМ: Заплахите пред
световната финансова система
нарастват.
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че
стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се
понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за
инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените
средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициит на
самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид
гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на
български език документа с ключова информация, проспекта,
правилата/устава на КИС в офисите на ЮГ МАРКЕТ ФОНД
МЕНИДЖМЪНТ , както и на http://www.ugmarket.com
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Българската икономика през 2018
Очаквания, реалност и перспективи
Нагласите на финансистите за икономиката ни през 2018 г. в началото на годината бяха
за “ръст, подобен на миналогодишния и дори по-висок”.Сред основните аргументи,
които ще я движат напред, бяха отчетени благоприятната външна среда - заради
възстановяващата се еврозона и растяща глобална търговия, силното потребление на
домакинствата в страната, движено от вървящи нагоре възнаграждения, и повече
еврофондове.
Някои институции като Европейската комисия и Министерството на финансите заложиха
по-консервативни прогнози, очаквайки темпът на растеж на БВП леко да се забави, но
други Световната банка предвиждат ускорение спрямо 2017 г. Всички тези прогнози
заложиха за бизнеса добра откъм продажби година, както и повече поръчки за
строителния сектор. А за хората - повече възможности за заетост и по-високи
възнаграждения. Тук е момента да отбележим, че подемът вероятно ще достигне своя
пик през тази година, въпреки че икономиката не расте с внушителните отпреди 2009 г.
темпове. Също така не е за подценяване и факта, че "прегряващият" ни пазар на труда
ще действа като спирачка пред икономиката, ако няма инвестиции в подобряване на
производителността, а такива се правят трудно и изискват време.

“...ръст, подобен на
миналогодишния и
дори по-висок !”

За съжаление, не всичко е оптимистично. Цели сектори и региони може и да не почувстват статистически отбелязаният
икономическия подем. Така например при текстилната индустрия процесът на свиване на производството ще продължи,
защото страната губи конкурентоспособността си като дестинация за аутсорсинг на такъв тип дейности. Възстановяването
на икономиката и на пазара на труда в Северозападна България също изостава спрямо столицата и големите градове.
Потреблението вероятно ще задържи своята темп като един от основните двигатели на растежа през новата година,
предимно заради продължаващото увеличение на доходите и спада на безработицата. Вероятно възнагражденията ще
продължат да изпреварват производителността на труда и през настоящата година. Разходите за труд вече формират
средно половината от добавената стойност в българската икономика, а в някои сектори като информационните
технологии този дял е още по-висок - около две трети. Дисбалансите в търсенето и предлагането на пазара на труд ще
доведат до още по-големи диспропорции. Освен заради по-високи възнаграждения потреблението ще се движи и от все
още ниските лихви, които карат някои хора да инвестират в стоки и активи за дълготрайна употреба.
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Кои сектори се очаква растат ?
През изминалата година икономическият растеж беше по-балансиран
спрямо предишни, но все още има сектори, които усещат подобрението посилно, а други остават назад. Например строителството, съдейки по
увеличението на разрешителните за строеж ще се активизира. Успоредно със
строителството ще се раздвижи и мебелното производство, тъй като двата
сектора са свързани и обикновено вървят заедно.
Икономическият подем в еврозоната и растящата международна търговия
означават и повече търсене за експортно ориентираните компании. И все пак
плюсът не е за всички. Така например в текстилната индустрия, която също
работи основно за външните пазари, производството се свива от няколко
години, тъй като страната губи конкурентни предимства в този отрасъл.
Аутсорсингът на подобни дейности се изнася в азиатските държави, където
разходите на фирми от подобни трудоемки сектори все още са ниски. В
българската индустрия виждаме преструктуриране към производство с повисока добавена стойност. Процесът е бавен, но стабилен през годините.
Други сектори пък вероятно ще са принудени да лимитират растежа си
заради липсата на достатъчно хора за наемане. Пред подобни проблеми са
изправени някои аусторсинг компании, както и фирми от индустрията.

Дял на хората без работа и промяна в средните
възнаграждения
По данни на НСИ

“...Инфлацията ще
продължи да се ускорява локално и глобално!”

Инфлацията също ще продължи да се ускорява, както в локален, така и в
глобален план - което е лоша новина за домакинствата, но добра за
производители и търговци. Започналият възход на инфлацията през 2017 г. (3%
през ноември 2017 г.) ще се пренесе и през новата година, като повечето
анализатори предричат тя да се ускори. Фактори са засиленото вътрешно
търсене и ръстът на заплатите. В условията на почти нулеви номинални лихви по
банковите депозити, инфлацията означава отрицателна реална доходност на
консервативно управляваните спестявания, което от своя страна насърчава
потреблението за сметка на спестяването.

Чуждите инвестиции нарастват !
Чуждите вложения в българската икономика отбелязват значим годишен ръст
“на хартия” от 64.6% в началото на годината и достигат 158.8 млн. евро. Те са
обаче предимно инвестиции под формата на дългови инструменти, които са
знак за краткосрочни интереси, показват предварителните данни на
Българската Народна Банка (БНБ). Трябва да се има предвид и, че числата
подлежат на няколко ревизии в бъдеще. Междувременно централната банка е
допълнила данните за предходните две години и ръстът през 2017 г., който
показваха първоначалните данни, вече е спад.

Инфлацията измерена по месеци
По данни на НСИ

Най-много чужди капитали са дошли от Великобритания - 58.8 млн. евро, под
формата на дългови инструменти. Традиционният лидер Холандия остава на
второ място с 20.8 млн. евро, а Германия и Лихтенщайн следват съответно с
20.1 и 19.6 млн. евро.Принос към общата сума на чуждите инвестиции имат и
постъпленията от дялов капитал, които достигат стойност от 19.9 млн. евро.
Добра новина е, че нивото е над миналогодишното още преди ревизиите.
Същевременно още няма данни за реинвестираната печалба и затова
показателят показва нулеви стойности. Междувременно статистиката за нивото
на преките чуждестранни инвестиции през последните две години е
претърпяла значителна ревизия. Първоначалните данни за 2017 г. бяха за близо
902 млн. евро чужди вложения в икономиката, а тези за 2016 г. - 660 млн. евро.
Вследствие на ревизията обаче нивото през 2016 г. нараства до 1.08 млрд. евро,
изцяло заради реинвестираната печалба, която се повишава почти три пъти.

3

Бюлетин на
инвеститора

Българска Фондова Борса

БФБ-София от началото на годината
Понижение на всички индекси
Към края на първото тримесичие SOFIX беше изгубил
около 4,17%, BGBX40 - 2,62%, докато BGREIT регистрира
спад от 1,01%, след което успяха да коригират леко, но
низходящата тенденция все още е факт. Началото на
годината с нищо не подсказваше подобно развитие.
SOFIX и BGBX40 завършиха първия месец от новата
година с ръстове от около 5%. Но позитивните
настроения сред участниците в търговията на БФБ София бързо охладняха в началото месец февруари т.г.
Сривът на международните пазари не подмина и
родната борса, като на 06.02.2018г. само за ден
основните индекси на БФБ - София изгубиха близо 3% от
стойността си. Негативните настроения преобладават
отначалото на годинат, като в самия край на първото
тримесечие, основният бенчмарк (SOFIX) отбеляза и найниската си стойност (649,17) пункта. Като резултат, найстарият борсов индекс у нас не само изтри цялата си
печалба от януари, но и е сред най-зле представилите
се индекси в ЦИЕ от началото на годината. По-назад в
класацията са единствено основните борсови индекси
на Полша, Унгария и Сърбия. През март бе направено
поредното ребалансиране на SOFIX, като от състава му
излязоха акциите на Неохим АД и М+С Хидравлик АД, а
на тяхно място се завърнаха тези на Трейс груп холд АД
и Холдинг Варна АД.
Като цяло както обикновенно липсваха корпоратини
новини у нас, за които може да се каже, че са причина
за спада на цените на БФБ - София. Изключение прави
Монбат АД, чийто финансови резултати за 2017г.
показаха спад на печалбата с близо 65% спрямо тази за
предходната година. Освен това, консолидираната
печалба за първите два месеца на тази година се срина
със 75% спрямо същия период на 2017г. Разбира се,
всичко това се отрази на цената на акциите на
компанията, които изгубиха малко над 15% през първото
тримесечие.

Движение на основните индекси на БФБ-София от началото на
годината

Като основна причина за негативните настроения на БФБ София през последните седмици може да се дефинира
международният политически риск и спадът в цените на
международните пазари. Само за два месеца – от края
на януари насам, основните борсови индекси в света
изгубиха около 10-12% от стойността си. Причините за този
спад са много, но основните от тях са изострената
международна обстановка, както и реалната опасност
от търговка война в световен мащаб вследствие на
наложените от Тръмп вносни мита на голям брой стоки.Не
на последно място, като причина за спада на цените на
акциите не само у нас, но и на международните борси,

Може да се посочи също и нуждата от корекция на
цените им.Тук е момента да отбележим, че макар и
липсата на ясно изразена корелация между нашият и
чуждите пазари, ектремно ниската му ликвидност и
промените в стъпките на котиране са сред причините. От
книжата на компаниите, включени в състава на SOFIX, найголямо понижение от началото на годината, средно от
24% отбелязаха тези на ПИБ АД. Двуцифрен спад от 18%
регистрираха и дяловете на Фонд за недвижими имоти
България АДСИЦ и Доверие обединен холдинг АД.
Акциите на Албена АД, Стара планина холд АД и Сирма
груп холдинг АД също приключиха на червено, губейки
между 7 и 9% от стойността си. Изключение от общата
тенденция направиха книжата на Химипорт АД, които
повишиха пазарната си капитализация с малко над 26%.
Ръст от близо 10% отбелязаха и акциите на ЦКБ АД, а тези
на Холдинг Варна АД, Трейс груп холд АД и ИХ България
АД приключиха тримесечието с повишение от 5-6%. От
останалите книжа на БФБ - София за отбелязване е
огромният ръст на дяловете на Северкооп гъмза холдинг
АД от 143%. Към този факт може да се добави, че за
изминалата 2017 дяловете на това дружество поскъпнаха
с 155%, вследствие основно от продажба на активи.
Двуцифрен ръст, съответно от 12 и 15%, регистрираха
акциите на Корадо България АД и БФБ София АД.

По данни на БФБ-София
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Международни Капиталови Пазари

Капиталовите пазари по света
Промяна в тенденциите
През първият отчетен период на изданието “Бюлетин на
инвеститора”, финансовите пазари поставиха редица
предизвикателства
пред
инвеститорите
и
се
различаваха съществено от относителното спокойствие
и рекордни ръстове, които характеризираха поголямата част от миналата година.
Подпомогнати
от
приемането
на
фискалната
програма в САЩ, силният възходящ тренд от 2017 г.,
позитивните икономически данни и сантимент в
началото на годината, основните световни индекси
отбелязаха
параболични
рекордни
ръстове,
а
бенчмарковите доходности на държавните ценни книжа
достигнаха важни технически нива.
Точно когато изглеждаше, че първите месеци на 2018 г.
ще са подобрено копие на 2017 г. по отношение
представянето на рисковите активи, първите седмици
на
февруари
донесоха
рязко
покачване
на
показателите за волатилност на акциите, които сами по
себе си в последните години станаха средство за
извличане на допълнителни печалби в условията на
незначителната доходност по традиционните дългови
инструменти. Независимо от конкретните причини за
срива на продуктите, залагащи експлицитно или
индиректно на постоянно ниска волатилност (покачени
инфлационни
очаквания,
агресивен
Федерален
резерв, растящи лихвени нива, недостатъчно познаване
и свръх позициониране към тези инструменти и т.н.),
резултатът бе установяване на волатилността на повисоки от досегашните нива и значителни колебания в
дневните движения на пазарите на рискови активи.
Считаните за убежище в такива ситуации бенчмаркови
ДЦК и щатският долар не се представиха според
очакванията особено в началния период на резки
спадове – показателно за това, че през последните
години намесата на паричните власти на пазарите е
видоизменила и изкривила не само стойността на
повечето финансови активи, но и традиционните
корелации между тях.За корекцията на рисковите
активи в немалка степен допринесоха и изострящото
се противопоставяне между доминиращите през
последните
десетилетия
западни
сили
и
нововъзникващите съюзи на изток, изразяващо се в
търговските войни между най-големите световни
икономики (САЩ и Китай) и нарастващия санкционен,
политически и военен натиск върху Русия. Спадът на
показателите за икономическата активност (особено в
Европа) след края на месец януари т.г., скандалите с
неправомерно използване на персонални данни от
социалните платформи в интернет и свързаните с това
регулаторни промени оказаха силен настиск върху
цените на акциите на редица компани.

Продължаващият цикъл на изтегляне на ликвидност от
страна на Федералния резерв, съчетан с покачване на
бенчмарковите федерални лихви и свиването на
спреда между дългосрочните и кратоксрочните
бенчмаркови книжа, допълнително мотивираха част от
инвеститорите да разпродават рискови активи при
всеки макар и незначителен ръст на пазарите.
Оптимистичните очаквания за растеж на глобаните
корпоративни печалби през първото тримесечие, все
още сравнително стабилните кредитни спредове и
сравнително
ненакърнените
рискови
нагласи
у
инвеститорите,
изразени
чрез
индикаторите
за
позиционирането и доверието им, са сред факторите,
които биха могли да подпомогнат представянето на
рисковите активи в предстоящите месеци.

“...Нови политически, икономомически и
социални рискове !”

Тръмп като рисков фактор на
пазарите
Търговската война..
Продължаващият цикъл на изтегляне на ликвидност от
страна на Федералния резерв, съчетан с покачване на
бенчмарковите федерални лихви и свиването на
спреда
между
дългосрочните
и
кратоксрочните
бенчмаркови книжа, допълнително мотивираха част от
инвеститорите да разпродават рискови активи при всеки
макар
и
незначителен
ръст
на
пазарите.
Оптимистичните очаквания за растеж на глобаните
корпоративни печалби през първото тримесечие, все
още сравнително стабилните кредитни спредове и
сравнително
ненакърнените
рискови
нагласи
у
инвеститорите,
изразени
чрез
индикаторите
за
позиционирането и доверието им, са сред факторите,
които биха могли да подпомогнат представянето на
рисковите активи в предстоящите месеци.
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Бюлетин на
инвеститора

Международни Капиталови Пазари

Тарифите на Тръмп
Инвеститорите изтълкуваха много противоречиво
налагането на 25% мито върху вноса на стомана. Китай
държи само 2.5% от този внос. Политиката на Белия дом
се оказа по-скоро като анекдота „бий приятелите си,
за да се страхуват враговете“. Инвеститорите
реагираха доста сдържано, защото не очакваха Тръмп
да продължи настойчиво своя курс към търговска война.
От Белия дом се появиха и някои сигнали за договорки с
Китай и с останалите важни търговски партньори на
САЩ. Силните движения на пазара от 2% на ден нагоре
или надолу показват, че инвеститорите са много
изнервени от несигурността.
Икономистите се тревожат от повишаването на
цените. САЩ имат горчив опит от подобно налагане на
мита върху стоманата през 2002-03 г., което се оказа
пълен провал и донесе само негативи за страната. От
Goldman Sachs оцениха ефекта от тарифите върху
вноса на стомана и алуминий в размер на +0.1%
растеж на БВП. В това е калкулиран и негативният ефект
от по-високата цена на металите за автомобилните
компании, като Ford и GM се очаква да загубят 1
милиард долара от печалбите си. Изключването на
Канада и Мексико от митата се дължи на все още
действащото споразумение за свободна търговия в
Северна Америка. Тръмп не се е отказал да го
промени, така че двете страни също може да
пострадат. Реакцията на ЕС беше много негативна и
отлагането на митата върху вноса от Европа засега
нищо не означава. Дори съдейки по преговорите с
Южна Корея, Тръмп ще се опита да извлече ползи за
щатските производители и използва тарифите за натиск
при договарянето.
Китай от своя страна се надява да не се стигне до
такъв ход, но се готви да отговори с повишаване на
тарифите върху внос на плодове, ядки и вино, който е за
около 3 милиарда долара. Това са продукти предимно
от Калифорния, където Тръмп не се радва на
избирателна подкрепа. Много по-силен политически
ход на китайците ще бъде облагането с мита на
царевицата и соята, които идват от щатите с най-голям
вот за настоящия президент.
Вносът за 50-60 милиарда долара е само една
четвърт от процента на щатската икономика и ще има
дори по-малък ефект от въвеждането на тарифите за
стомана. Те също ще се отразят директно върху
американския потребител и ще засилят инфлацията.
След покачването на цените идва ред и на Федералния
резерв да повиши лихвите. При това през много
чувствителен
период
за
световния
и
щатския
растеж.Повишаването на лихвите вече започва да става
опасно
за
много
задлъжнялата
американска
икономика.

Митата ще покачат инфлацията в САЩ, а
намаляването на продажбите на американския пазар
ще означава, че излишните стоки щесе насочат другаде
по света и ще имат дефлационен ефект. Двете
противоположни тенденции би трябвало да засилят
щатския долар и това ще има негативно отражение
върху възникващите пазари, както и няма да помогне за
изчистване на дисбаланса в търговията на САЩ.

Търговски баланси на САЩ с най-големите и партньори

Риск ли е Тръмп за инвеститорите ?
Възможностите пред инвеститорите са две и те
следват най-вероятните сценарии за развитие на
глобалната икономика и на щатския пазар.
Негативния сценарий е разгарянето на търговската
война в пълната и сила, която в рамките на година-две
ще доведе до сериозна икономическа криза. Индексите
ще се движат предимно надолу под влияние на
новините,
защото
корпоративните
резултати
ще
разочароват инвеститорите. Ще има и периоди на бързи
ръстове, но без нови върхове поради постепенната
промяна на настроенията на пазара.
Стратегията е да се намаляват експозициите в акции
при всяко покачване, особено от цикличните сектори
като технологиите, индустрията и финансите.
Оптимистичният сценарий е основан на подипломатични ходове от страна на САЩ, които да дадат
търговски предимства, но без да има ескалация на
митата и рестрикциите. Ако Федералният резерв не
ускори повишаването на лихвите, индексите ще се
движат по-скоро нагоре до края на годината.
Инвеститорите ще останат притеснени от евентуалните
негативни ефекти от лихвите и митата, но силните
икономически данни и корпоративни резултати ще
позволят добри печалби за акциите. Инвестициите в
циклични сектори отново ще бъдат най-печеливши.
Събитията през следващите няколко седмици ще
определят към кой курс от развитие на всеки от двата
сценария се движи глобалната икономика. Във всеки
случай, обаче, дългосрочните инвестиционни портфейли
трябва да включват инструменти, които хеджират риска
от корекции. Като, например, златото или дори борсово
търгувани фондове върху правителствени облигации.
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Бюлетин на
инвеститора

Юг Маркет Максимум

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум е вид колективна схема от отворен тип, за инвестиране предимно в български акции, в
акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове
на други колективни инвестиционни схеми. Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност,
с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат
за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.Договорният Фонд Юг Маркет Максимум се управлява с
разрешение №28-ДФ от 22.08.2006 г. от Управляващо Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по
финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ

Начало на публично предлагане
Минимална инвестиция
Валута
Банка депозитар
ISIN
Портфейлен мениджър

ЦЕНИ НА ДЯЛОВЕ, ТАКСИ И КОМИСИОННИ

Нетна стойност на активите
Нетна стойност на активите за дял
Такса за емитиране
Такса за обратно изкупуване
Такса за управление
* Нетната стойност на активите е изчислена към 30.04.2018 г.

18.09.2006 г.
няма изискване
BGN
Райфайзенбанк (България) ЕАД
BG9000015065
Александър АПОСТОЛОВ, PhD, MBA

6 515 111 лв. *
1.7151 лв. *
няма
2%
3.79% **

** Таксата за управление е изчислена на база средната стойност на активите за 2017 година.

ДОХОДНОСТ

От създаването на фонда
За последните 5 години
За последните 3 години
За последната година
Стандартно отклонение
* Изчисленията са направени към 30.04.2018 г.

4.70%
35.45%
15.37%
-2.80%
6.82%

НСА на Дял
СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2018 г.
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Юг Маркет Оптимум

Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в български акции, в акции на
чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други
колективни инвестиционни схеми както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.Фондът е разделен на
дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание. Договорният Фонд Юг
Маркет Оптимум се управлява с разрешение № 61-ДФ от 25.03.2008 г. от Управляващото Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт,
лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ
Начало на публично предлагане
Минимална инвестиция
Валута
Банка депозитар
ISIN
Портфейлен мениджър
ЦЕНИ НА ДЯЛОВЕ, ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на активите за дял
Такса за емитиране
Такса за обратно изкупуване
Такса за управление
* Нетната стойност на активите е изчислена към 30.04.2018 г.

10.06.2008 г.
няма изискване
BGN
Алианц Банк България АД
BG9000006080
Александър АПОСТОЛОВ, PhD, MBA

1 039 695 лв. *
1.5208 лв. *
няма
1%
3.52% **

** Таксата за управление е изчислена на база средната стойност на активите за 2017 година.
ДОХОДНОСТ
От създаването на фонда
За последните 5 години
За последните 3 години
За последната година
Стандартно отклонение
* Изчисленията са направени към 30.04.2018 г.

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2018 г.

4.29%
26.60%
8.42%
-1.43%
5.14%

НСА на Дял
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Коментар на Портфейлния Мениджър

Александър АПОСТОЛОВ,PhD, MBA
Портфолио мениджър
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Заплахите пред световната финансова
система нарастват
Структурата е на нива, адекватни за пазарната среда
В глобален план през изминалия отчетен период прави впечатление, че заплахите пред световната финансова
система нарастват, като цената на рисковите активи се увеличава по начин, напомнящ годините преди световната
финансова криза. Теза, която се потвърждава и от последният доклад от април т. г. на Международният валутен
фонд (МВФ) по темата. Финансовата уязвимост, която се натрупа през годините на изключително ниски лихвени
проценти е все по-близко да предизвика трудности по пътя напред и да постави растежа на редица икономиките
под риск. Значим брой активи са преоценени, а стойността на акциите е завишена спрямо основните цени по
света и особено в САЩ.
Повишена е и оценката на корпоративните облигации, като се наблюдават признаци на „прегряване” по
отношение на търсенето на лихвени заеми от фирми с ниски кредитни рейтинги. Не е за подценяване и тезата, че
протекционистките мерки отвъд океана, нестабилната политическа обстановка и обтегнатите международни
отношения иможе да се отразят пагубно на глобалната икономика, както и на световната финансова стабилност в
цялост. Данните от доклада на МВФ показват и нещо също много интересно, че „в момента збачима част от
инвеститорите не преценяват правилно риска от рязко ускоряване на инфлацията през следващите няколко години”,
което прави пазарите податливи на т.н. „инфлационни изненади“. В локален план, на този етап се наблюдава слабо
корелативно съотношение между БФБ-София и световните фондови пазари. Въпреки това, ниската ликвидност на
значима част от позициите и новите законодателно по-широки стъки за котиране биха били причина за повишена
волатилоност.
Структурата на портфейла към настоящият момент е на нива, които считаме за адекватни за пазарната среда, с
цел да защитим активите на нашите инвеститори. Именно поради това през през първият отчетен период на
годината няма значими промени в портфейла на фондовете и всички разлики в теглата се дължат основно на
динамиката на нетните активи на фонда. С оглед на събитията през периода и очакванията ни за развитието на
финансовите пазари, ще продължим да се придържаме към къса дюрация и ще се освободим от акции, чийто
потенциал считаме за изчерпан, като междувременно ще опитаме да се възползваме от волатилността на
финансовите пазари.
Считаме, че от съществено значение за бъдещите резултати на управляваните от нас портфейли ще бъдат
избирането на висококачествени и ликвидни финансови инструменти и избягването на концентрация в активи със
съществен кредитен и регулаторен риск, скъпа пазарна оценка, зависими в голяма степен от етапа на
икономическия цикъл и които имат висока задлъжнялост и негативна експозиция спрямо покачване на
краткосрочните лихвени нива.
Свържете се с нашите консултанти, за да разберете повече за визията и очакванията ни.

Този Бюлетин е собственост на Юг Маркет Фонд Мениджмънт . Той не може да се възпроизвежда частично или
изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин, без писменото съгласие на Юг Маркет Фонд
Мениджмънт .
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УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО Юг Маркет Фонд Мениджмънт е лицензирана компания за управление и организация на специално създадени
от нас Договорни Фондове. Управляващото дружество ” Юг Маркет Фонд Мениджмънт” притежава лиценз № 8-УД от 16.01.2006 г. издаден на
основание Решение № 21-УД от 11.01.2006 г. на Комисията за финансов надзор, чрез който получава разрешение за управление на
дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. Разрешението включва управление на
инвестициите, а също така администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с
управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите,
контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на
дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност
и маркетингови услуги.

Бюлетин на
инвеститора

Управляващото дружество ” Юг Маркет Фонд Мениджмънт” е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №
92, телефон: (+359 32) 625 401, 633 234, факс: (+359 32) 625 402 и работно време: от 09.00 ч. до 17.00 ч.

КАК ДА ИНВЕСТИРАМЕ ?
ЗА ДА ИНВЕСТИРАТЕ В ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ НАС, МОЖЕТЕ ДА ПОСЕТИТЕ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ОФИСИ ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ОПЦИЯТА “КУПИ И ПРОДАЙ ДЯЛОВЕ ОНЛАЙН”
Инвестирайки в управляваните от нас договорни фондове Вие получавате:
 Гъвкаво управление на инвестираните средства, възможност защита от инфлация, диверсификация на риска
 Професионален подход при инвестиране
 Възможност за постигане на необлагаем доход
 Висока ливидност на инвестираните средства
 Възможност за създаване на дългосрочен спестовно-инвестиционен план с гъвкаво управление на риска
С цел да инвестирате разумно и в контекста на вашите специфични обстоятелства, финансово състояние, цели и лични желания, моля не
се колебайте да се свържете с нашите опитни специалисти. Те ще ви помогнат да се разработи цялостен финансов и инвестиционен
план, който е най-подходящ за вас.
Стойността на дяловете на Договорните Фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат
риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.
Инвестициите в дялове на Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин.
Предходните резултати от дейността на Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от тяхната дейност.
Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и
потенциални клиенти в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт и на Юг Маркет в страната.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и
доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на
вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самите фондове, не са гарантирани от държавен
гаранционен фонд или с друг вид гаранция.
Този документ има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за
продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Материалите
отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Юг Маркет" АД и в[Тук може да остане само за УД, явно някои
колеги публикуват материали и от двете си дружества ИП и УД, макар че бюлетинът им е на УД ] УД „ Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД.
За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и
други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или
продажба на финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от УД „ Юг Маркет Фонд
Мениджмънт” АД. УД „ Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, ИП "Юг Маркет" АД и свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или техни
служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества. Взети са всички мерки, за да се
гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ не носи отговорност и не поема
обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в
документа.
За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила/устави на КИС преди да вземат решение да
инвестират. Всички актуални документи на КИС на български език инвеститорите могат да получат всеки работен ден в офисите на ЮГ
МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ, както и на http://www.ugmarket.com.

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ
www . ug m a r k et .c o m
Пловдив
бул. "Васил Априлов" 92
032/625 401
032/625 402
office@ugmarket.com

София
ул."Христо Белчев" 8, ет. 5
02/ 980 48 10
02/ 988 45 33
office@ugmarket.com

10

