
Капиталовите пазари 

и влиянието на войната в Украйна 

1 – 7 март, 2022 г.



Дни след началото на военните действия в Украйна капиталовите пазари по цял
свят, в по-малка или по-голяма степен, продължават да изпитват значителни
турболенции. През първата седмица на м. март, водещите индекси на европейските
пазари отчетоха по-значителни спадове в сравнение с индексите на американските
пазари.
Несигурността, породена от изострянето на конфликта, определя общата
тенденция на глобалните пазари за пренасочване на инвестиции от по-рискови
активи към такива, считани за „убежища“ (злато, ценни метали и др.)
Предвид неяснотата около развитието на ситуацията, очакваме пазарите да
останат волатилни като всяка новина, предполагаща допълнително изостряне на
ситуацията или обратното - намиране на мирен изход, ще влияе силно върху
пазарите.



21,71%

Чуждестранни пазари 

Настоящата криза на капиталовите пазари показва отново

важността на диверсификацията и използването на

разнообразни инвестиционни възможности от

инвеститорите (индивидуални и институционални).

• Въпреки глобалната връзка между пазарите, кризисните

ситуации могат да дадат или да отнемат предимства

на отделни регионални пазари;

• Комбинацията от различни класове активи (акции,

облигации, суровини) може да бъде по-ефективен подход

за управление на средствата в несигурна среда,

отколкото фокусирането само върху един клас активи,

дори и той да е нискорисков.

Пазарни индекси и резултати на фондове  

Представяме данни с измененията на водещи индекси върху

акции, дългови инструменти и цени на суровини, както и

представянето на фондове, управлявани от «ДСК

Управление на активи» АД, чиято инвестиционна

стратегия е насочена към подобни класове активи и пазари

(за периода 1-7 март т.г. )

ДСК Взаимни Фондове нямат инвестиции в активи на

руските или украинските капиталови пазари.

Изменение Индекс - акции

-3,95% S&P 500.

- 6,69% NASDAQ

- 10,50% Euro STOXX 50

- 11,25% DAX

Изменение Фондове в акции

1,69% ДСК Динамика

- 0,11% ДСК Глобални защитни компании

-2,11% ДСК-ОТП Премиум Микс

- 4,19% ДСК Глобални компании

Изменение Индекс - облигации

-3,41%
J.P.Morgan EMBIG Diversified 

Hedged Euro Index

Изменение Фондове в облигации

- 0,95% ДСК Стандарт

- 0,86% ДСК Евро Актив

Изменение Суровини

5,01% Злато

22,00% Петрол (брент)

*На база стойности на индексите за периода 1-7 март 22 г., включително.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 1-7 март 22 г. и публикувани на следващия

работен ден.



21,71%

Български пазар 

Следвайки глобалните тенденции, местният пазар също

отчита спадове през последната седмица. Характерна

особеност на БФБ е по-ниската ликвидност, което допринася за

по-значителни движения на цените и в двете посоки.

Фондовете, инвестиращи на местния пазар (ДСК Баланс и ДСК

Растеж), поддържат текущо по-висока ликвидност – по-голям

дял парични средства в портфейла, което способства за по-

доброто им представяне спрямо пазара, измерено чрез индекса

SOFIX. В допълнение, инвестициите на двата фонда в местни

акции са концентрирани повече в по-ликвидните акции,

търгувани на БФБ, които същевременно имат добри

дългосрочни перспективи за развитие.

При промяна на глобалната тенденция и успокояване на

пазарите считаме, че портфейлите на двата фонда са добре

позиционирани и диверсифицирани и имат потенциал да

постигнат инвестиционните си цели.

Пазарни индекси и резултати на фондове  

Данни за измененията в периода 1-7 март т.г. на индекса SOFIX

на Българска фондова борса и представянето на фондове,

управлявани от «ДСК Управление на Активи» АД, чиято

инвестиционна стратегия е насочена основно към този пазар.

Изменение Индекс - акции

-9,45% SOFIX

Изменение Фондове

-5,79% ДСК Растеж

-3,36% ДСК Баланс

*На база стойности на SOFIX за периода 1-7 март 22 г., включително.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 1-7 март 22 г. и публикувани на следващия

работен ден.



Как може да реагират индивидуалните инвеститори при
подобни пазарни сътресения:

• При голяма несигурност на пазарите - не трябва да
реагират необмислено и не трябва да се поддават на
емоционални решения.

• Трезва преценка за текущата им необходимост от свободни
средства и фокусирането върху по-дългосрочните цели за
техните инвестиции – база за инвестиционните решения.

• Значителни ежедневни промени в стойността на
финансовите инструменти – не следва да бъдат изкушение
за бързи и лесни печалби, а потенциал за дългосрочни
резултати.

Разпродажбата на активи в подобна пазарна ситуация може
да доведе до инкасиране на негативен резултат и да
ограничи възможността за възстановяване на стойността
на вложенията при нормализиране и успокояване на
пазарите.



Примерът от последната голяма криза на международните капиталови пазари

Последната криза, която разтърси съществено капиталовите пазари по цял свят,
беше свързана с началото на пандемията от Covid-19;
• През периода февруари – март 2020 г. капиталовите пазари реализираха спадове,

надхвърлящи 30% за период от няколко седмици;
• Поведението на инвеститорите бе насочено към разпродажба на по-рискови активи

и търсене на инвестиции, предлагащи по-малки промени в стойността си;
• Ежедневните флуктуации в цените на акциите достигаха в определени моменти до

около 4-5% в рамките на една търговска сесия на борсите;

След тези сътресения възстановяването на индексите и стойността на активите
отне известно време, но то се случи. Както се случва, по-бързо или по-бавно, след
всяка друга предишна криза, независимо дали тя е била в резултат от икономически,
военни или политически причини.

Индекси

стойност преди спада през 

Covid-19 кризата

най-ниска стойност по 

време на Covid-19 кризата

възстановяване на нивата 

отпреди Covid-19 кризата

дата стойност дата стойност дата стойност

S&P 500 19.02.2020 г. 3 386 23.03.2020 г. 2 237 18.08.2020 г. 3 390

NASDAQ 100 19.02.2020 г. 9 817 23.03.2020 г. 6 861 05.06.2020 г. 9 814

DJ Euro STOXX 50 19.02.2020 г. 3 865 18.03.2020 г. 2 386 18.03.2021 г. 3 868

DAX 19.02.2020 г. 13 789 18.03.2020 г. 8 442 28.12.2020 г. 13 790



Този материал не е препоръка за инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че
стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и
те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са
гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати
от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.


