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I. ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА  

Инвестиционната политика представя цялостната рамка на инвестиционните 

действия на Пенсионно осигурителна компания „Доверие” по отношение на управлението 

на активите на Професионален пенсионен фонд „Доверие”. Тя има за цел да дава насока и 

да налага инвестиционна дисципли на върху ръководството и служителите на 

компанията, които са отговорни за прилагането и изпълнението на тази политика. 

Комплексността на управлението на портфейла на пенсионния фонд увеличава 

необходимостта от разработването на добре дефинирана и ефективна инвестиционна 

политика, която ясно дефинира инвестиционните цели и ограничения. 

Този документ подлежи на изменения и не е постоянен. Тъй като условията на 

финансовите пазари и нормативната уредба в България продължават да се развиват, то 

този документ ще продължава да се приспособява към тези промени. Инвестиционните 

цели и политика могат да бъдат преразглеждани при настъпване на съществени промени в 

очакванията за средносрочното и дългосрочното  развитие на финансовите пазари, 

характеристиката на участниците във фонда по отношение на пол и възраст, 

толерантността им към риск и изискваната доходност. 
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II. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

Допълнителното пенсионно осигуряване, основано на капиталовопокривен 

принцип, е процес на натрупване на средства от: 

- пенсионно осигурителни вноски по време на активната кариера на 

работниците/служителите, и  

- доходността от инвестициите на активите на пенсионния фонд. 

 

с цел получаване на допълнително пенсионно осигуряване след пенсиониране. 

 

Колкото по-дълъг е периодът на осигуряване, толкова по-важен е размерът на 

доходността на инвестираните активи. 

Според Кодекса за социално осигуряване фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване попадат в класа на фондовете с дефинирани месечни вноски (defined 

contribution pension funds). Това означава, че инвестиционния риск се поема изцяло от 

индивидуалните участници и поне на теория участниците трябва сами за себе си да вземат 

решения относно своята инвестиционна политика. 

Икономическата мисия на Професионален пенсионен фонд ”Доверие” е да 

постигне инвестиционните цели на членовете на фондовете, отчитайки всички съответни 

ограничения. 

II. 1. Инвестиционни цели  

Изисквания за доходност 

Инвестиционната политика, която Професионален пенсионен фонд „Доверие” 

следва, има за цел съхраняване и постигане на умерено номинално нарастване на 

средствата по индивидуалните партиди в краткосрочен план и заедно с това запазване и 

увеличаване на покупателната способност на средствата на осигурените лица в 

дългосрочен план, чрез постигане на оптимална доходност от инвестициите при зададено 

ниско до умерено ниво на риск.  

Толериране на риска 

Фондът постига инвестиционните си цели като следва балансирана инвестиционна 

политика при зададено ниско до умерено ниво на риск. 
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II. 2. Инвестиционни ограничения  

Времеви хоризонт  

Тъй като задълженията на Професионален пенсионния фонд „Доверие” са 

дългосрочни, времевият хоризонт на портфейла е сравнително дълъг – от 15 до 20 години.  

Изисквания за ликвидност 

Средно и дългосрочният характер на натрупаните средства в Професионален 

пенсионен фонд „Доверие”, сравнително постоянният брой на осигурените във фонда 

лица и увеличаващият се размер на осигурителните вноски, както и сравнително малкия 

брой настоящи пенсионери водят до по-високи входящи парични потоци във фонда, в 

сравнение с изходящите такива и ниско текущо ниво на ликвидните нужди.  

Данъчен режим  

Постигнатата доходност на Професионален пенсионен фонд „Доверие” не се 

облага с корпоративен данък и разпределената доходност по индивидуалните партиди на 

членовете на фонда не подлежи на подоходно облагане. 

Регулаторни и правни фактори 

Средствата на професионалния пенсионен фонд могат да бъдат инвестирани само 

в: 

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, от държави – членки на 

Европейския съюз или техни централни банки, от други държави или от техни 

централни банки, от Европейската централна банка или от Европейската 

инвестиционна банка; 

2. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа (акции и 

корпоративни облигации); 

3. общински облигации; 

4. банкови депозити в банки с минимално изискуем кредитен рейтинг; 

5. ипотечни облигации, издадени от банки съгласно Закона за ипотечните облигации; 

6. инвестиционни недвижими имоти; 

7. взаимни фондове; 

8. акционерни Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); 

9. РЕПО сделки; 
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10. обезпечени корпоративни облигации, за които е поет ангажимент за листване на 

регулиран пазар до 6 месеца от емитирането им. 

11. инфраструктурни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% 

държавно участие.  

 

Средствата на Професионален пенсионния фонд „Доверие” не могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа: 

1. които не са напълно изплатени; 

2. издадени от пенсионноосигурителното дружество или от свързани с него 

лица; 

3. издадени от банката-попечител, от юридически лица по Чл. 123в,  

параграф 1 от Кодекса за социално осигуряване или от свързани с тях 

лица; 

 

В недвижими имоти могат да бъдат инвестирани не повече от 5% от активите на 

професионалния пенсионен фонд. Пенсионноосигурителното дружество или свързаните 

лица не могат да да използват инвестиционен имот, който е притежание на 

Професионален пенсионен фонд „Доверие” за собствени нужди или за нуждите на 

свързани с него лица .  

Пенсионноосигурителното дружество или свързаните с него лица не могат да 

придобиват ценни книжа или инвестиционен имот, който е притежание на Професионален 

пенсионен фонд „Доверие”, с изключение на случаите, когато сделката се сключва на 

регулиран пазар. 

Не повече от 5 на сто от активите на професионалния пенсионен фонд могат да 

бъдат инвестирани в ценни книжа (облигации и акции), издадени от един емитент и не 

повече от 10% в такива, издадени от един емитент и свързани с него лица.. 

Пенсионноосигурителното дружество и професионалният пенсионен фонд не могат 

поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или да 

придобиват участие, чрез което да определят пряко или непряко повече от половината от 

членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние 

върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента. 



 7 

Пенсионноосигурителното дружество и професионалния пенсионен фонд не могат 

да придобиват акции, издадени от един емитент. 

Не повече от 25% от активите на професионалния пенсионен фонд могат да бъдат 

инвестирани в банкови депозити в банки с кредитен рейтинг. Не повече от 5% от активите 

на фонда могат да бъдат инвестирани в депозити, ценни книжа, деривативи и репо сделки 

на една и съща банка. 

Не повече от 30% от активите на професионалния пенсионен фонд могат да бъдат 

инвестирани в ипотечни облигации по Закона за ипотечните облигации. Ипотечните 

облигации трябва да бъдат търгувани на регулиран пазар. 

Не повече от 15% от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в общински 

облигации, като инвестицията в общински облигации емитирани от една община не 

трябва да надвишава 5% от активите на фонда. 

Не повече от 20% от активите на Професионален пенсионен фонд „Доверие” могат 

да бъдат инвестирани в български акции и акции, включени в индекси и търгувани на 

регулирани пазари в Европейския съюз или регулирани пазари, посочени в наредба на 

КФН.  

Не повече от 25% от активите могат да бъдат инвестирани в корпоративни 

облигации, които се търгуват на регулиран пазар. 

Дългови инструменти, които не са търгувани на регулирани пазари в Европейския 

съюз, трябва да се търгуват на регулирани пазари и трябва да имат рейтинг, посочен в 

наредба на КФН.  

Пенсионноосигурителното дружество и професионалният пенсионен фонд не могат 

да придобиват акции, издадени от един емитент. 

Не повече от 15% от активите на Професионален пенсионен фонд „Доверие” могат 

да бъдат инвестирани във взимни фондове, като не повече от 5% могат да бъдат 

инвестирани във взимни фондове, управлявани от едино и също управляващо дружество. 

Не повече от 15% от активите на Професионален пенсионен фонд „Доверие” могат 

да бъдат инвестирани във взимни фондове, като не повече от 5% могат да бъдат 

инвестирани във взимни фондове, управлявани от едино и също управляващо дружество. 

Не повече от 10% от активите на професионалния пенсионен фонд могат да бъдат 

инвестирани в инфраструктурни облигации. 

Не повече от 5% от активите на професионалния пенсионен фонд могат да бъдат 

инвестирани в репо сделки.  
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Не повече от 20 на сто от активите на професионалния пенсионен фонд могат да 

бъдат деноминирани във валута, различна от лев или евро. 

Пенсионноосигурителното дружество може да сключва сделки с фючърси и опции,  

форуърдни валутни договори и лихвени суапови сделки за сметка на Професионален 

пенсионен фонд „Доверие” с  цел управление на инвестиционния риск. Сделките се 

сключват в съответствие с разпоредбите на Наредба № 34. 

 

Таблицата по-долу обобщава основните ограничения: 

 

Вид актив ППФ 

Държавни ценни книжа Без ограничение 

Ипотечни облигации до 30% 

Корпоративни облигации до 25% 

Общински облигации до 15% 

Акции до 20% 

Недвижими имоти до 5% 

Банкови депозити до 25% 

Обезпечени корпоративни облигации 

с ангажимент за регистриране на 
регулиран пазар 

до 5% 

Инфраструктурни облигации до 10% 

Репо сделки до 5% 

Взаимни фондове до 15% 

АДСИЦ до 5% 

 

 

Инвестиционните ограничения са обобщени и представени в Приложение 1. 
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III. Пазарни условия  

III.1. Общ преглед  

През изминалата година имаше няколко факта, които движеха пазарите от една 

посока в друга. Видяхме напрежение от европейската криза, изборите в Германия, както и 

спекулации относно отслабване на стимулите от страна на Фед. 

През изминалата година видяхме разширяване на спреда между 10 годишните 

бенчмаркови щатски и еврови ДЦК, подхранвано от твърдения от страна на Фед за 

възможно постепенно увеличаване на лихвените проценти и решението на заседанието 

през декември за намаляване на покупките с 10 милиарда. Решението на Фед бе 

подкрепено от падащото ниво на безработица от 7.9% в началото на годината до 6.7% в 

края ѝ, както и инфлация под 2%. В Европа много страни също отчетоха по-добри макро 

показатели. Както се очакваше, Ангела Меркел спечели изборите в Германия с подкрепа 

от 41.5% и формира коалиционно правителство със социалдемократите. 

2013 г. беше белязана от завръщането на апетита за риск, което доведе до 

поскъпването на акциите на развитите пазари, както и на дълга на страните от 

периферията на Европа (Испания и Италия). 

Един от най-слабо представящите се активи през изминалата година беше златото, 

което спадна с повече от 28% през годината, подпомогнато от намаляването на стимулите 

в САЩ и липсата на инфлационен натиск. 

 

III.2. Държавни ценни книжа  

С началото на новата 2013 г. повишаването на оценката на активите от последните 

месеци на 2012 г. продължи. Нагаждането на политиката изигра основна роля в това 

развитие чрез ограничаване на възприетите рискове от спад. Волатилността (базирана 

върху опции мярка за измерване на остатъчния риск) намаля значително в отговор на 

изявления на централните банки, а в началото на януари, след сделката за преодоляване на 

щатската „фискална пропаст“, разходите за застрахователна защита срещу спад на 

фондовите пазари падна най-рязко през юли и септември 2012 г. (в отговор на ключови 

съобщения на ЕЦБ). Смекчаване на риска от спад беше отразен и при дълговите и 

валутните пазари. Доходността по щатските и германските държавни облигации, които 
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често биват разглеждани като „сигурни убежища“ в период на повишена несигурност, 

нарасна през януари, без съответното нарастване на инфлационните очаквания. 

Рисковите активи продължиха своето покачване поради допълнителни парични 

улеснения, които подпомогнаха участниците на пазара да игнорират признаците на 

глобално забавяне на растежа. Потокът от отрицателни икономически новини от средата 

на март и средата на април не направи почти нищо, за да прекъсне нарастването на цените 

на ценните книжа в развитите икономики. Продължителната политика на количествени 

улеснения, последвана и от подобрена прогноза за САЩ в началото на май, подпомогна 

нагласите на пазара и вдигна основните капиталови индекси до нови върхове. Големите 

централни банки допълнително разхлабиха паричната си позиция от вече постигнатите 

нива, които бяха изтласкали номиналната доходност до рекордно ниски нива. В началото 

на май ЕЦБ намали основния си лихвен процент до 0.50%, а Федералният резерв посочи 

своята прогноза, докато потвърди ангажимента си за по-нататъшни покупки на активи. 

Предходния месец Японската централна банка изненада пазарите със своята амбициозна 

нова рамка за количествени улеснения. Новината предизвика резки движения на цените на 

японските държавни облигации (JGB), тъй като инвеститорите претеглиха последствията 

върху доходността от покупките на властите срещу бъдещите инфлационни очаквания. 

Тази нова фаза на нагаждане на паричната политика в основните валутни зони се пренесе 

към финансовите пазари по целия свят. Перспективата за ниска доходност на основните 

облигационни пазари допринесе за това инвеститорите да търсят доходност в европейски 

облигации с по-нисък рейтинг и в ценни книжа от развиващите се пазари, както и в 

корпоративен дълг. Това намали спредовете още повече, а в същото време се увеличиха и 

новите емисии в сегмента на по-рисковите кредитни пазари. Завишената ликвидност и 

ниска волатилност обуслови благоприятна среда за поемането на риск и активна търговия. 

Обявления в първата половина на 2013 г., че Федералният резерв предвижда 

забавяне на количествените улеснения, отекнаха сред световните финансови пазари. Тези 

перспективи предизвикаха скок в доходността на бенчмарковите облигации, което се 

пренесе към други класове активи и региони. Разпродажбите намаляха в началото на юли, 

когато Федералният резерв, ЕЦБ и Централната банка на Англия успокоиха пазарите, че 

монетарната им политика ще остане гъвкава, докато вътрешното възстановяване достигне 

солидна основа. 

Въпреки че това доведе до временно по-висока пазарна волатилност, акциите в 

крайна сметка се възстановиха от загубите, понесени по време на разпродажбата. Освен 

това, въпреки нейното нарастване, доходността остана на исторически ниски нива, като по 
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този начин затвърди относителната привлекателност на по-високодоходните класове 

активи. 

На редовното заседание на FOMC през септември обаче Федералният резерв 

неочаквано се въздържа от намаляване на месечния темп на изкупуване на облигации от 

85 милиарда щатски долара, обявявайки, че се нуждае от повече доказателства за трайно 

подобряване на икономиката, и предупреждавайки, че увеличаването на лихвените 

проценти ще застраши да забави икономическия растеж. Първоначалната реакция на 

пазара беше мигновена – доходността по бенчмарковите съкровищни облигации падна 

рязко, а борсовите индекси удариха нови върхове. В крайна сметка повечето от печалбите 

на пазарите на акции бяха заличени, тъй като пазарните участници започнаха да се 

съмняват в достоверността при определянето на политиката на Федералния резерв и 

комуникационни му умения. 

В своето заседание през декември Фед обяви намаляване на покупките на ДЦК и 

ипотечни облигации от 85 млрд. долара на 75 млрд. долара на месец, въпреки че повечето 

от анализаторите очакваха това да се случи в началото на следващата година. 

Обявлението на Бен Бернанке бе съпроводено от аргументи относно възстановяване на 

американската икономика. Капиталовите пазари тръгнаха нагоре, докато пазарите на 

облигации усетиха покачване на доходността като 10-годишните бенчмаркови ДЦК 

достигнаха доходност от 3%. Фед допълнително потвърди решението си да се свърже 

паричната политика с нивата на безработицата и инфлацията. Икономиката на САЩ 

нарасна с 4.1% през последното тримесечие, а ръстът се очаква да продължи да нараства, 

поради намаляващия фискален ограничителен ефект. 

Еврозоната показа признаци за възстановяване през третото и четвъртото 

тримесечие на 2013 г. Съставният за Еврозоната PMI индекс стигна ниво от 52.1 в края на 

годината, което беше тримесечен връх. Фондовите пазари също се покачиха с близо 6%. 

Докато средата като цяло се подобряваше, френската икономика не показа никакви 

признаци на растеж въпреки реформите и в резултат на това S&P намали рейтинга на 

страната на AA. Освен това в Европа бяха предприети някои решителни действия по 

отношение на образуването на банковия съюз, подробности за които все още са обект на 

дебати. Въпреки цялостното повишаване на пазара ЕЦБ понижи основния лихвен процент 

до 0.25% през ноември, като може да се очакват по-нататъшни действия и през 2014 г. 

Показателите за инфлацията остават на много ниски нива, което не помага на силно 

задлъжнелите икономики да подобрят техните дългови показатели, нито пък помага за 
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подобряване на тяхната конкурентоспособност. Предоставянето на кредити остава слабо, 

а нивото на кредити на нефинансови институции е намалял с 1.8% на годишна база. 

Историческите нива на доходност на щатските и евровите книжа са показани на следната 

графика: 

Yields on the 10 year USD and EUR Benchmark Papers
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Източник: Bloomberg 

 

Що се отнася до българските държавни ценни книжа, местната пазарна среда беше 

сравнително трудно предсказуема през 2013 г. Първото тримесечие на годината беше 

белязано от протести и граждански демонстрации срещу прекомерно високите сметки за 

електричество и топла вода, както и от протести на зърнопроизводители, които доведоха 

до оставката на правителството и предсрочни избори през май. Политическата партия 

БСП успя да състави правителство в коалиция с ДПС, като Пламен Орешарски бе 

назначен за министър-председател. 

Цените на българските държавни облигации останаха сравнително колебливи през 

по-голямата част от годината, която започна със значително голямо и непланирано 

предлагане на местния пазар. Също така актуализацията на държавния бюджет за 2013 г. 

оказа допълнително влияние върху динамиката на пазара. 

Графиката по-долу показва спреда по 5-годишните CDS за България в последните 

няколко години до декември 2013  г. 
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5Y USD CDS spread of Bulgaria
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Източник: Bloomberg 

  

Както е показано на графиката, спредът по 5-годишните CDS на България остана 

относително стабилен през годината на около 100-150 базисни точки, като двата пика през 

2013 г. – през февруари (138 базисни пункта) и през юни (150 базисни точки), отбелязаха 

повишения политически риск на страната. 

По време на периода външната емисия, деноминирана в евро, BG'17, остана 

относително волатилна, тъй като се търгуваше с доходност до падежа от около 2.27% през 

февруари, докато максималната доходност до падежа от 2.42% бе постигната в края на 

юни, веднага след изказването на председателя на Фед, в което беше посочено възможно 

намаление на програмата за изкупуване на облигации. Ликвидността на българската 

външна облигация остана доста високо по време на периода и успя да възстанови 

повечето от летните си загуби през второто полугодие. 



 14 

BG'17 Euro-denominated external issue
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Източник: Bloomberg 

 

Летните месеци се оказаха трудни за вътрешните пазари, като цените на местните 

правителствени емисии се понижиха, въпреки че търгуваните обеми бяха ниски. Въпреки 

това силният международен апетит за риск, който преобладаваше през второто 

шестмесечие, спомогна за покачването на цените на облигациите на повечето развиващи 

се пазари и съответно имаше положителен ефект върху българския държавен дълг. На 

последния аукцион през декември средната постигната доходност по бенчмарковите 10-

годишни книжа в лева достигна 3.53% (3.56% ISMA), докато коефициентът на покритие 

спадна до 1.61. 

 

III.3. Ипотечни, общински и корпоративни облигации  

Световната финансова криза продължи да оказва негативно влияние върху пазара 

на ипотечни и корпоративни облигации в България и през 2013. Емитентите изпитваха 

затруднения както в намирането на финансиране чрез нови дългови инструменти, така и в 

изплащането на вече издадени емисии. Много емисии корпоративни облигации бяха 

преструктурирани поради несигурните икономически условия. Всичко това доведе до 

потискане на цените на облигациите и задържане на доходността на високи равнища.  
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Пазарът на ипотечни облигации беше най-добре развитият от пазарите на дългови 

инструменти в България до 2009 г., но оттогава досега бяха емитирани само 2 нови 

емисии. Това е и причината пазарът на корпоративни дългови инструменти да остане най-

развитият сегмент и през 2013 г. През 2013 г. бяха емитирани и регистрирани за търговия 

на БФБ-София 13 нови емисии корпоративни облигации, като трябва да се отбележи, че 

нямаше нито една нова ипотечна облигация. 

В глобален мащаб през първите няколко месеца на 2013 г. се забелязваше сериозен 

ръст на корпоративните емисии поради исторически ниските лихвени проценти. В средата 

на годината, обаче, настъпиха значителни разпродажби поради очакванията редуцирането 

на програмата за изкупуване на облигации на Федералния резерв да започне по-рано от 

очакваното. Това доведе и до ограничен брой нови емисии, нарастване на доходността и 

спад в цените на облигациите. През четвъртото тримесечие на 2013 г., издаването на нови 

емисии отново набра скорост, което спомогна  годината да завърши с втората най-висока 

стойност на общия емитиран обем в размер на повече от 3 трилиона долара, от които 1.5 

трилиона долара бяха реализирани в САЩ. 

Подобна тенденция следваха и пазара на корпоративни и ипотечни облигации в 

Европа. Четвъртото тримесечие допринесе за добрите резултати поради отчетените 

обнадеждаващи икономически данни от Еврозоната. Освен това значително влияние за 

ръста на облигационните пазари оказваше и ограниченото кредитиране от страна на 

банките. 

Най-сериозен спад през 2013 г. регистрира пазарът на корпоративни облигации от 

развиващи се страни, където обичайно се наблюдават и най-големите колебания. 

 

III.4. Фондов пазар  

 

Покачването на стойностите на развитите фондови пазари продължи през първите 

три тримесечия на 2013 г., подкрепяно от стимулите на централнните банки и по-

конкретно на програмата за ежемесечни покупки на облигации за 85 млрд. долара на 

Федералния резерв в САЩ.  

Макро условия през първото тримесечие бяха свързани с най-големите развити 

икономики – САЩ и Еврозоната, които отчетоха по-слаб от очакваното растеж. В САЩ 

икономиката нарасна само умерено, като комбинацията на безпрецедентно разхлабена 

парична политика и разрешаването на „фискалната пропаст“ помогнаха за увеличаване на 
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риск апетита. В еврозоната рецесията изглежда набираше скорост в началото на 2013 г., 

като рекордно високата безработица, която продължаваше да се покачва, и различните 

тенденции на растеж при големите икономики в рамките на единния валутен съюз 

останаха най-неотложното предизвикателство. Въпреки незавидната макро среда бичите 

настроения надделяха през голямата част от периода, като капиталовите пазари в САЩ 

достигнаха нови висоти за всички времена, докато индикаторите за волатилност паднаха 

близо до рекордно ниски нива. Представянето на европейските акции през първото 

тримесечие като цяло беше ограничено, като периферните пазари се представиха по-слабо 

от основните такива поради повишената несигурност относно резултатите от 

италианските избори, втория спасителен пакет за Гърция и банковата криза в Кипър. 

През второто тримесечие, независимо от продължаващата фискална консолидация, 

възстановяването в САЩ изглежда набираше скорост, като повишаването на цените на 

акциите и жилищата подкрепиха потребителското доверие и консумация. Също така 

безработицата продължи да намалява непрекъснато. Еврозоната излезе от периода на 

изключителна слабост в края на 2012 г. и първото тримесечие на 2013 г., с което 

приключи шест тримесечия на свиване, въпреки че няколко страни останаха в рецесия. 

Акциите от Еврозоната бяха допълнително подкрепени от гъвкавата парична политика, 

като Европейската централна банка оряза лихвените проценти до 0.5% през май. Периодът 

обаче постави началото на среда на по-висока волатилност за капиталови пазари, като все 

повечето доказателства за възстановяването на САЩ към средата на 2013 г. повдигнаха 

дискусията за бъдещото намаляване на допълнителните количествени мерки от страна на 

Федералния резерв на САЩ. Това предизвика значително нарастване на доходността на 

световните облигационни пазари и оказа известен натиск върху пазарите на акции. 

През третото тримесечие макроданните от САЩ показаха известна слабост, което 

показа, че икономиката се отклонява от желания от Федералния резерв път за намаляване 

на стимулите. В допълнение, комбинацията от по-строги финансови условия от средата на 

май и притеснения за ефекта от фискалния дебат в края на септември накара Фед да се 

въздържи от промените в програмата за изкупуване на облигации. Бичите настроения бяха 

подложени на съмнение, тъй като инвеститорите преценяваха дали допълнителнота 

поемане на риск е оправдано на този етап на икономически и политически промени. През 

този период европейските капиталови пазари надминаха тези на САЩ, като 

подобряването на бизнес наблюденията от Еврозоната и данни за потребителското 

доверие през последните четири месеца, подкрепиха оптимизма, че положителната 

инерция на растежа във валутния съюз ще бъде запазена през третото тримесечие. 
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През четвъртото тримесечие капиталовите пазари реализираха значителна 

доходност. В края на декември Фед обяви, че ще започне да намалява програмата за 

количествени улеснения през януари 2014 г. Това се изтълкува като знак, че 

американската икономика е на път към устойчиво възстановяване и като сигнал за 

началото на постепенното нормализиране на пазарните условия. Бяха подкрепени и 

акциите от Еврозоната, както поради подобряване на настроенията към региона, така и 

поради решението на ЕЦБ да намали лихвения процент до 0.25% през ноември в отговор 

на далеч по-ниската инфлация спрямо целевата и все още крехкото и неравномерно 

възстановяване на икономиката. 

През 2013 г. развиващите се пазари на акции се справиха по-слабо от развитите, 

тъй като повишените опасения за забавяне на растежа в основните развиващи се 

икономики бяха добавени към структурните проблеми, особено в Бразилия и Индия. 

Промяната в очакванията за хода на паричната политика на САЩ и повишаването на 

доходността по облигациите доведоха до значителна пазарна нестабилност, нарастващ 

износ на капитали и обезценяването на местните валути. Страните, които разчитаха 

основно на капиталовите инвестиции за финансиране на големи дефицити по текущите 

сметки бяха най-силно засегнати. 

Покачването на българските борсови цени от 2012 г. продължи с неотслабваща 

сила през цялата 2013 г. Като цяло 2013 г. започна силно като SOFIX нараства с 15% само 

през януари, повишение, невиждано в последните години. Положителната нагласа беше 

предизвикана от повишения интерес към различни акции на фирми в рамките на групата 

на Химимпорт. Акциите на Централна кооперативна банка АД скочиха с 70%, докато 

собствените акции на Химимпорт скочиха с до 80%. Акциите на други фирми, които 

доскоро бяха разпродавани, също отбелязаха значителни увеличения на цените. Сред тях 

бяха Албена АД, Софарма АД, Монбат АД, които отбелязаха двуцифрени ръстове на 

цените. SOFIX затвори на 412.63 на 13 февруари, което бе най-високото ниво от август 

2011 г. От тази дата до края на месец февруари нагласите на пазара рязко се влошиха. 

Последвалата корекция беше предизвикана от масовите обществени протести срещу 

местните монополи, в резултат на което последва тежка политическа криза. SOFIX спадна 

с 11% за по-малко от две седмици. Акциите на електроразпределителните дружества бяха 

ударени най-силно поради спекулациите около потенциалното отнемане на лиценза на 

най-голямото сред тях, ЧЕЗ Разпределение България АД. След активната търговия на БФБ 

през първите два месеца на 2013 г. пазарът се успокои през март и последва период на 

консолидация. 
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Само с няколко изключения позитивните настроения се възобновиха скоро и 

доминираха на пазара до края на годината. Това бе подпомогнато от обмена на големи 

пакети акции на някои от най-ликвидните дружества на БФБ, както и от корпоративни 

новини. Най-забележителният случай през май беше продажбата на мажоритарния дял в 

Каолин АД на Quarzwerke GmbH (Германия). Продажбата беше сключена през последния 

работен ден от месеца за 4.156 лева на акция, или около 20% по-висока от последната 

пазарна цена. Последва търгово предложение за останалите дялове на същата цена. В 

крайна сметка, SOFIX добави още 20% от април до края на юли. Най-активно търгуваните 

компании в този период бяха Софарма АД, Албена АД, Монбат АД, Химимпорт АД и 

други. Пакети от акции на тези компании се изтъргуваха, което подпомогна търговията с 

тях и повишението на цените им. Биовет АД, Неохим АД, Агрия Груп Холд АД, БT 

Холдинг, Първа инвестиционна банка АД и други фирми също отчетоха значителни 

ръстове в цените на акциите си. 

След четиримесечен бърз растеж в българските борсови цени се очакваше 

здравословна корекция. Тя настъпи през август, когато обемите на търговия се сринаха, 

което доведе до рязък спад в цените. SOFIX падна с малко повече от 4%, но за по-малко от 

един месец той възвърна високата си стойност през юли, воден отново от акциите на 

Химимпорт. Друг голям пакет от акции на това дружество смени собственика си в 

рамките на няколко дни, което доведе до скок в цената от 20%. Албена АД, ЧЕЗ 

Разпределение България АД, Биовет АД, Централна кооперативна банка АД, наред с 

други привлякоха инвеститорския интерес. 

Противно на това, което мнозина очакваха след ваканционния сезон, търговията 

остана вяла през октомври, без съществени промени на цените на акциите. SOFIX 

отбеляза затишие на пазара без големи промени. Заслужава си да се отбележи търговията 

с акции на БТ Холдинг АД, Юрий Гагарин БТ АД, Адванс Терафонд АД. Пазарните 

спекулациите относно потенциалната приватизация на БФБ привлече интерес към акциите 

ѝ. Масови покупки на акции на ЧЕЗ Разпределение България АД бяха предизвикани от 

неблагоприятни въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите, включително 

и предложение за дивидент от 1000 лв. на акция и сплит 10 към 1. Акциите на Монбат АД 

и Химимпорт АД междувременно бяха подложени под натиск. Акциите на Монбат АД 

загубиха 9% в търговията, докато Химимпорт АД загуби 8%. 

След три месеца на затишие на пазара борсовите индекси продължиха възходящото 

си движение, което продължи до края на годината. Акциите на Софарма АД подпомогнаха 

движението, достигайки 3.90 лева за една акция. Акциите на Химимпорт АД също 
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отчетоха спад през октомври, след което продължиха възходящата си тенденция, за да 

помогне движението нагоре на борсовите индекси. Голям продавач на акциите на Монбат 

натисна надолу цената на акцията, която спадна още 5% до 6.50 лева. През декември 

SOFIX отчете нов ръст от 5%, приключвайки годината с 42.3% годишно увеличение. Това 

прави индекса един от най-добре представилите се в световен мащаб за 2013 г. Акциите на 

Неохим АД акции бяха победител за месец декември, като добавиха 48% към пазарната си 

стойност. Причината за това цените да скочат беше новината, че миноритарен пакет от 

компанията беше придобит от глобалния лидер в производството и дистрибуцията на 

торове Borealis. 

Като цяло, въпреки политическата криза в България, 2013 г. беше една успешна 

година за българския фондов пазар. Освен това силното представяне на фондовия пазар бе 

подкрепено от по-високи обеми. Това предполага частично възвръщане на доверието в 

пазара сред институционални инвеститори. Също така трябва да се отбележи 

намаляващата корелация между пазарните индекси на БФБ и тези на световните пазари. За 

разлика от това, което видяхме по време на пика на финансовата криза, последните по-

резки движения на световните пазари не бяха повторени на местния пазар. 

 

IV. Пазарни прогнози 

За 2014 г. очакваме водещите икономики да продължат да показват растеж, и по-

специално с водещата роля на САЩ и известно изоставане в Еврозоната. Голяма част от 

периферията на Европа ще продължава да понася последиците от възстановяването от 

кредитната експанзия, особено с висока безработица и по-високи разходи по кредити, 

което би довело до по-малък ръст в сравнение с ядрото на еврозоната. Освен това 

очакваме, че банковият съюз ще има положително въздействие върху по-слабите 

икономики, както и подкрепящата позицията на ЕЦБ, която се очаква да запази своята 

стимулираща политика. Марио Драги коментира, че ЕЦБ ще използва „нестандартни 

монетарни инструменти“ в случай на евентуални отрицателни въздействия, произтичащи 

от намаляващата интервенция на Федералния резерв в САЩ. Риск за Европа е и силното 

евро, което има отрицателно въздействие върху износа. 
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Вярваме, че новият председател – Джанет Йелън – ще продължи с политиката за 

отслабване на стимулите на Федералния резерв, но всеки път, когато това се случи, то ще 

бъде по-скоро на малки стъпки в диапазона от 5 до 10 милиарда, обявени по много 

внимателни и ясен начин, за да се избегне нестабилност на пазара. Очакваме бизнес 

кредитирането да се увеличи, подкрепено от по-ниска безработица, както и по-стабилна и 

подобряваща се икономическа ситуация. Ситуацията с кредитния пазар в САЩ остава 

предизвикателство поради високото ниво на резерви, съхранявани от американските 

банки във Федералния резерв. Джанет Йелън вероятно ще използва нови мерки за 

осигуряване на ликвидност в икономиката и един вероятен сценарий може да е  

налагането на отрицателни лихви по депозитите на банковите резерви. 

За 2014 г. можем да очакваме, че централните банки ще продължат да играят 

основна роля, която ще определи посоката на това как финансовите пазари се развиват. 

Техните политики ще се определят както от състоянието на икономиката, така и от 

състоянието на финансовите пазари. 

 

IV.1. Държавни ценни книжа 

Краткосрочните бенчмаркови лихвени проценти в САЩ и Европа ще останат 

ниски през 2014 г., отчасти защото основната инфлация остава закотвена, докато 

икономическият растеж ще се увеличи само умерено по-късно през тази и следващата 

година. Федералният резерв вероятно ще продължи да намалява изкупуването на 

облигации, което може да увеличи опасенията на пазарите, че ерата на ултра-лесни пари е 

към края си. Но Фед внимателно уточни, че намаляването на изкупуването на облигации, 

като постепенно намалява месечните покупки, е различно от това FOMC да вземе решение 

за вдигане процента по федералните лихвени проценти. Лихвеният процент е на 

исторически най-ниското си ниво между нула и 0.25% от декември 2008 г. и 

управляващите най-вероятно няма да го повишат до 2016 г., като се предполага, че 

икономиката ще е успяла да си възвърне инерцията. По същия начин ЕЦБ беше възприела 

политиката основният лихвен процент по рефинансиране да остане на сегашното си 

рекордно ниското ниво от 0.25% – или дори по-ниско – за продължителен период от 

време. 

Подкрепата на дългосрочните лихвени проценти – определяни на финансовите 

пазари – следва да бъде внимателно наблюдавана. Укрепване на жилищния сектор и 
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устойчив, макар и бавен, икономически растеж означава, че посоката на лихвените 

проценти е нагоре. Само моментът и степента са под въпрос. Участниците на пазара са 

започнали да се позиционират за тази вероятност, като 10-годишните облигациони 

лихвени проценти, се очаква да достигнат до края на тази година около 3% преди да се 

качат до нива от 3.3%-3.5% до края на 2014 г., което е все още ниско в ретроспективен 

план. Тридесет годишните ипотечни лихвени проценти ще бъдат около 4.55% през тази 

година и ще бъдат изтласкани може би до 5.0% през 2014 г. Тези нива са все още 

сравнително ниски, но предполагат значителен ръст, като се има предвид, че бяха малко 

над 3% още през началото на тази година. Увеличението вероятно е достатъчно, за да 

накара хората да са по-малко склонни да кандидатстват за ипотечни заеми, както се вижда 

от последните данни. В допълнение, по-високи лихвени нива ще направят по-трудно 

рефинансирането на компаниите при изгодни лихвени нива и може да доведе до отлив от 

инструментите с фиксиран доход, като по този начин се предизвика по-нататъшно 

отслабване на пазарите с фиксирана доход. Големи покачвания на дългосрочните лихвени 

нива все още не се предвиждат, но политиците трябва да внимават, за да не изплашат 

пазарите с действия, които да повишат лихвените нива и да се отразят негативно на 

икономиката. Поради това ние очакваме световните централни банки да стимулират 

икономиката още повече, ако финансовите условия се влошат до степен, че пазарите и 

икономиките са на прага на нова криза. С други думи, както и през последните няколко 

години, косвената подкрепа все още ще  присъства, освен ако доверието на пазарите в 

централните банки по света не започне да се разклаща. 

Все още има някои сценарии, които биха могли да наложат известни рискове върху 

лихвените нива през тази и следващата година. Политиците във Вашингтон биха могли да 

възобновят дискусията за повишаване на лимита на дълга и одобряването на бюджета в 

някакъв момент, но все пак в много по-мек тон в сравнение с последния път. Дебатът за 

лимита на дълга за пореден път ще повиши страховете от евентуално неизпълнение на 

задълженията на САЩ. Последния път, когато политическата борба за дълговия лимит 

повдигна възможността за неизпълнение на задълженията през 2011 г., кредитната 

агенция Standard & Poor’s понижи своя рейтинг на американските държавни ценни книжа 

под ниво ААА. Това понижи лихвените нива, но бюджетът на САЩ и икономическата 

перспектива се подобриха оттогава. Все пак всяко действие, което би могло дори да 

повиши възможността за неплатежоспособност, може да се отрази негативно на 

дългосрочните лихвени нива. В Европа, въпреки известното повишение на активността от 

много ниски нива, значителни държавно-специфични рискове, свързани с определени 
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събития, трябва да бъдат наблюдавани. Фискалната консолидация все още е далеч от 

завършване, дълговите нива  все още се увеличават, макар и много бавно, въпреки 

мерките за строги икономии, равнището на безработица в Южна Европа е близко до 

исторически високи нива, потребителското кредитиране не се е възстановило, а 

необслужваните кредити все още са проблем. Бенчмарковите германски лихвени нива 

най-вероятно ще следват лихвите в САЩ, но имайки предвид по-мудните перспективи за 

растеж на ЕС и по-гъвкава парична политика в момента, те биха могли да останат на по-

ниски нива. 

Нашата макроикономическата прогноза за България е за забавяне на растежа на 

БВП в диапазона от 1%-1.5% и дефицит от малко над 2%. Основните сектори, генериращи 

растеж, ще са селскостопанския сектор, заедно със секторите, свързани с износа, докато 

съществуват очаквания за сравнително малко подобрение в промишления и финансовия 

сектор. От друга страна, очакваме стагнацията в сектора на недвижимите имоти да 

продължи, а също и политическата несигурност. 

Основните рискове за 2014 г. са за рефинансиране на международната USD 

деноминирана дългова емисия – BG'15, която падежира през януари 2015 г. с номинал от 

1.1 млрд. щатски долара, заедно с динамиката на международните бенчмаркови дългови 

емисии, които могат да повлияят на дългосрочните лихвени проценти на България. 

По отношение на риска за рефинансиране Министерството на финансите обяви, че 

ще емитира 1.5 милиарда евро международна дългова емисия, и ние вярваме, че най-

вероятно ще има две емисии – една 5-годишна и една 7-годишна. Освен това 

Министерство на финансите обяви на местния пазар, че ще има нетно увеличение от 400 

милиона лева на вътрешния дълг, докато общото емитиране на местните дългови емисии 

ще бъде 1.2 милиарда лева. 

По отношение на международните финансови пазари вярваме, че местната лихвена  

крива ще бъде засегната, ако лихвите по международните референтни дългови емисии се 

покачат. В случай че дългосрочните лихвени нива на бенчмарковите евро и щатски 

доларови дългови емисии се движат нагоре, лихвените нива на дълговите емисии на 

развиващите се пазари също ще се движат нагоре, а в случая на местния пазар  това би 

означавало не само увеличаване на лихвените нива, но и в нивата на CDS, както и липса 

на ликвидност. Очакванията ни са за покачване от около 20-30 базисни пункта на 

10-годинишните емисии, което е вероятно да се случи през втората половина на годината. 

Очакванията ни включват ниска инфлация в Европа, а също и нисък икономически растеж 
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в Европа. При тези предположения можем да вярваме, че инвестиците в български 

държавни ценни книжа е сравнително привлекателна. 

 

IV.2. Корпоративни, ипотечни и общински облигации 

Очакваме емитирането на корпоративни облигации в България да остане потиснато 

през 2014 г., като лихвите за финансиране все още са много високи. Избягването на риска 

ще запази доходността на относително високи нива, като кредитният риск ще остане 

повишен. Лек спад в доходността на новоемитираните облигации може да се очаква, ако 

спадът в доходността на българския суверенен дълг се запази. Такъв спад, от своя страна, 

ще окаже натиск надолу на лихвите по заеми, което най-вероятно ще доведе до това 

фирмите да изберат по-евтино банково финансиране в сравнение с емитирането на 

облигации. 

Търсенето на по-високодоходни корпоративни и ипотечни облигации може да се 

съживи само след положителни знаци от международните пазари и подобряване на 

политическата ситуация през втората половина на годината. Ето защо според нас  

доходността може да намалее леко, докато изискванията за заемите ще останат много 

стегнати и преструктурирането на вече емитираните дългове ще продължи в обозримо 

бъдеще. Инвеститорите трябва да бъдат много внимателни по отношение на емитентите и 

трябва да следят внимателно финансовите отчети, дейностите и инвестиционните 

програми на дружествата. 

В същото време, сегашната среда на ниски референтни лихвени нива частично 

компенсира отрицателното въздействие на по-скъпото финансиране на настоящите 

емитенти, като много емитенти имат плаваща лихвена структура по отношение на 

референтен лихвен процент – най-вече EURIBOR. 

В световен мащаб икономиката на САЩ ще има значително въздействие върху 

пазара на корпоративни облигации, като се очаква възстановяването му неизбежно да 

доведе до намаляване на програмата за количествено облекчаване на икономиката на  

Федералния резерв. Това едновременно ще повиши доходността и ще постави натиск за 

намаляване на цените на корпоративните облигации. 

Развиващите се пазари се очаква да изпитат най-силно ефекта на намаляване на 

програмата за количественото облекчаване на икономиката на Федералния резерв. 



 24 

 

IV.3. Фондови пазари 

Развитите капиталови пазари се очаква да запазят положителното си представяне 

през 2014 г., като умереното възстановяване се очаква да продължи в развитите 

икономики и да доведе до увеличаване на очакванията за печалбите. Паричната политика 

в развитите икономики ще продължава да подкрепя по-рисковите активи и капиталовите 

пазари се очаква да надминат по представяне държавните облигации през следващата 

година. Докато Фед се очаква да започне намаляване на програмата за изкупуване на 

облигации през следващите месеци, това ще бъде само във връзка с ускоряването на 

темповете на икономически растеж, което би трябвало да продължи да осигурява 

подкрепа за американските акции. В допълнение, докато фискалната консолидация в 

развитите икономики ще продължи и през следващите години, нейното негативно 

въздействие върху растежа през 2014 г. се очаква да бъде по-слабо в сравнение с 

предишни периоди. По отношение на очакванията за регионалните пазарните след две 

години на значителен ръст и връхни нива на корпоративната рентабилност, американските 

акции изглежда предлагат по-ограничен положителен потенциал спрямо европейските 

акции както по отношение на оценката, така и по отношение на положителни изненади на 

печалбите. Маржовете на печалба на европейските компании по време на периода след 

кризата останаха потиснати от строгите икономически мерки, намаляването на 

задлъжнялостта на домакинствата и продължително ниското ниво на инвестиции, което 

задържа растежа на производителността по време на възстановяването. Това ги остави с 

достатъчно възможности да подобрят маржовете от сегашните ниски стойности, като се 

има предвид подобрението в бизнес доверието в Еврозоната и промишленото 

производство през последните месеци, което се изразява в засилване на темпа на растеж. 

Такова развитие потенциално би облагодетелствувало цикличните сектори на 

икономиката, които вероятно ще се представят по-добре от защитните сектори. 

От негативна страна, продължават да съществуват важни рискове. Основното 

предизвикателство през следващите тримесечия е политиците в САЩ да се справят 

безпроблемно с приключването на  програмата за количествено облекчаване на 

икономиката, без да предизвикат смущения на финансовите пазари и прекъсване на 

икономическото възстановяване. В допълнение, въпреки че възприеманият систематичен 

риск е намалял значително през последната година, Еврозоната остава уязвима от 

подновяване на напрежението в сферата на политиката, финансите, банките и държавните 
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дългови инструменти. Много европейски банки остават недостатъчно капитализирани и 

натежали от обезценени кредити, което възпрепятствя мащабно стабилизиране на 

банковото кредитиране, инвестиционния растеж и създаването на работни места. 

Повечето инвеститорите на БФБ-София имат положителни очаквания за 2014 г. 

Много вероятно е да станем свидетели на покачване на цените на българските акции, 

въпреки че най-вероятно то ще бъде скромно. Това може да се случи, в случай че няма 

ескалация на политическата криза в България, което би влошило бизнес средата и би 

отблъснало чуждестранните инвеститори. С настоящата конфигурация в парламента и 

продължаващите протести нови избори изглеждат неизбежни. Единственият въпрос е кога 

изборите ще се случат. Тази несигурност прави дори местните институционални 

инвеститори по-предпазливи по отношение на по-големи инвестиции на БФБ-София. Друг 

проблем е малкият брой компании със силни бизнес основи, който се ограничава до само 

няколко публични компании. 

След като SOFIX загуби 86% от стойността си за периода октомври 2007 г. – 

февруари 2009 г., той успя да възвърне само 14% от стойността си за разлика от повечето 

от основните световни борсови индекси, които не само достигнаха предкризисните нива, 

но и постигнаха нови исторически върхове. Тази съществена разлика между поведението 

на глобалните и местните индекси има своето логично обяснение и то се основава на 

основните икономически показатели. Ето защо ние не можем да направим прогноза за 

това как SOFIX ще се държи в следващите няколко месеца, основана на сравнение със 

световните пазари. 

Още повече, че глобалното икономическо възстановяване и краят на дълговата 

криза в Европа предизвикаха по-позитивни очаквания за българския фондов пазар. 

  

IV.4. Валутни експозиции 

Експозицията на валути различни от евро и лева са хеджирани, за да се предпази 

портфейла от рисковете на променливите валутни пазари. Въпреки това, една малка 

открита валутна позиция (до 5%) може да предложи възможност за печалби, без 

съществено да увеличи риска на портфейла. 
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V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ  

 

При реализиране на процеса по активно управление на инвестиционния портфейл и 

с оглед спазване на законовите изисквания и ефективно управление на инвестиционния 

риск ще бъдат спазвани следните инвестиционни правила и ограничения:  

1. Законовите лимити и пропорции за финансовите инструменти, както е посочено в 

Приложение 1.  

2. Експозицията към един емитент на корпоративни, ипотечни или общински 

облигации няма да надхвърля 3% от общите активи. Експозицията може да бъде 

увеличена до позволения по закон лимит, само след одобрение от страна на 

Инвестиционния комитет. 

3. Експозицията към един емитент на дялови ценни книжа (вкл. АДСИЦ) няма да 

надхвърля 1.5% от общите активи на фонда. Експозицията може да бъде увеличена 

до позволения по закон лимит, само след одобрение от страна на Инвестиционния 

комитет. 

4. Експозицията към една група емитенти на дялови и дългови ценни книжа няма да 

надхвърля 10% от общите активи на фонда.   

 

Основна част от активното управление на инвестиционния портфейл е 

периодичното преразглеждане на макроикономическите условия, инвестиционните 

алтернативи и постигнатите резултати и при необходимост – преструктуриране на 

портфейла.  

Изборът на конкретен финансов инструмент се определя от условия на пазара като 

цяло, уникалните характеристики на финансовия инструмент и очаквания принос на 

съответния инструмент към структурата, доходността и риска на инвестиционния 

портфейл.  

За 2014 г. ще бъдат спазвани следните лимити за отклоненията от теглата на 

инвестиционните инструменти, определени в моделния портфейл: 
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Професионален пенсионен фонд „Доверие“ 

Инструменти Мин. Макс. 

Парични наличности и еквиваленти 0.00% 10.00% 

Депозити 5.00% 25.00% 

Държавни облигации 15.00% 50.00% 

Ипотечни облигации 0.00% 10.00% 

Корпоративни облигации 10.00% 25.00% 

Общински облигации 0.00% 10.00% 

Инфраструктурни облигации 0.00% 10.00% 

Акции 7.50% 20.00% 

АДСИЦ и имоти 0.00% 10.00% 

Взаимни фондове 7.50% 15.00% 

 

VI. ОЦЕНКА НА РИСКА 

Измерването на общия риск на портфейла представлява сериозно 

предисвикателство в условията на развиващи се пазари с недостатъчно дългосрочни 

данни. За целите на оценката на пазарния риск  разделяме портфейла на 2 основни части и 

определяме 2 стойности на риска: 

1. Основната част от портфейла е съставена от облигации. Подходящият 

измерител за пазарния риск на облигациите е модифицираната дюрация. 

Запазването на позициите в корпоративни, ипотечни и общински облигации в 

одобрените от Инвестиционния комитет граници, ще спомогне за контрол 

върху кредитния риск. 

 

2. Рискът за частта на портфейла, съставена от акции, се измерва чрез дневната 

волатилност на индекса SOFIX за инвестициите на българския фондов пазар и 

дневната волатилност на индекса S&P 500 и DJ Eurostoxx 50 за инвестициите в 

САЩ и Европа. Анюализираното стандартно отклонение на  ежедневната 

доходност на SOFIX, S&P 500 и DJ Eurostoxx 50 за последните 3 години е в 

размер на 14.17%, 16.37% и 22.36%
1
 for SOFIX, S&P and DJ Eurostoxx 50, 

съответно. 

                                                 

1
 Дневни данни за 36-месечен период от декември 2010 до декември 2013 
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VII. ОТЧИТАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

 

Общата доходност на фондовите ще бъде ежедневно изчислявана и разделена на 

два основни компонента: 

 

- Постигнати резултати от моделния инвестиционен портфейл 

- Постигнати резултати от реализацията на инвестиционната стратегия  

 

Първият компонент представлява нивото на възвращаемост от осъществената 

пасивна комбинация от активи в моделния портфейл.  Вторият компонент представлява 

разликата между действителната доходност на фондовете и възвращаемостта от  

изпълнената пасивна комбинация от активи. 

 

Пенсионната компания наблюдава представянето на инвестициите на 

Професионален пенсионен фонд „Доверие“ на дневна база, като анализ на портфейла ще 

бъде извършван на всеки шест месеца. При оценката на резултатите на портфейла като 

бенчмарк ще бъде използвана постигнатата доходност от десетгодишния Ти Би Ай индекс 

на държавни ценни книжа. 

 

 

 

 

Тази инвестиционна политика беше одобрена с решение на Управителния съвет на 

ПОК „Доверие“ АД в протокол № 308 / 18.12.2014 г 
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Приложение 1 

 

Професионален пенсионен фонд 

 

Инструмент Ограничения Бележки 

1. Държавен дълг Без 

ограничения 

Без ограничения 

2. Ценни книжа търгувани на 

регулирани пазари 

  

2.1. Корпоративни облигации До 25% До 5% в ценни книжа (облигации и 

акции), издадени от един емитент 

2.2. Акции До 20% а) до 5% в ценни книжа (облигации и 

акции), издадени от един емитент 

б) не може да придобива над 7% от 

акциите на един емитент 

3.Общински облигации До15% до 5% в ценни книжа, издадени от един 

емитент 

4. Банкови депозити До 25% а) в банки с кредитен рейтинг; 

б) до 5% в една банка 

5. Ипотечни облигации До 30% а) търгувани на регулирани пазари 

б) до 5% в ценни книжа (облигации и 

акции), издадени от един емитент 

6. Инфраструктурни облигации До 10%  

7. Недвижимо имущество До 5%  

8. АДСИЦ До 5% а) до 5% в ценни книжа (облигации и 

акции), издадени от един емитент 

б) не може да придобива над 7% от 

акциите на един емитент 

9. Обезпечени корпоративни 

облигации, с ангажимент за 

листване до 6 месеца 

До 5% до 5% в ценни книжа (облигации и 

акции), издадени от един емитент 

10. Взаимни фондове До 15% До 5% във взаимни фондове, 

управлявани от едно и също 

управляващо дружество 

11. Репо сделки До 5%  

 


