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 Борсово-търгуеми фондове – приложение и възможни стратегии 

 
Обобщение 
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Пазарно присъствие 
Независими, професионални и доверени 
услуги 

 Мениджър на активи с повече от 16 години опит на пазара 
 Отговорен за управлението на 4 договорни фонда, 1 

Национално Инвестиционно Дружество, корпоративни и 
индивидуални портфейли 

 Член на УС на Българската Асоциация на Управляващите 
Дружества (БАУД) от нейното основаване 
 
 

 
 

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 

СТАБИЛНА 
АКЦИОНЕРНА 

СТРУКТУРА 

Някои от 
акционерите са 
ангажирани с 
управлението 

ОПИТЕН 
МЕНИДЖМЪНТ, 

ФОКУСИРАН 
ВЪРХУ 

ПОСТИГАНИ НА 
ЦЕЛИТЕ 

КВАЛИФИЦИРАН 
ИНВЕСТИЦИОНЕН 

КОМИТЕТ 

МОТИВИРАН 
ЕКИП Нашият 

основен актив, 
който добавя 
стойност към 

инвестициите на 
клиентите 

ШИРОКА МРЕЖА 
НА 

ДИСТРИБУЦИЯ И 
КОНТАКТИ  

 

 

Коректност и лоялност 
към клиентите 
  

КЛЮЧОВИ ЦЕННОСТИ 
И ПРИНЦИПИ 

 
Професионален подход 
и максимално качество 

на услугите 
 
 

 
 

Ресурси и пазарни предимства 
 Силно корпоративно управление  
 Стабилна акционерна структура, опитен 

управленски екип, квалифициран и 
мотивиран екип 

 Професионален подход и максимално 
качество на услугите към състоятелните 
клиенти и индивидуалните инвеститори 

 Широка дистрибуторска мрежа – нашите 
продукти се разпространяват в повече от 110 
офиса и клонове на ПИБ в България 

 Отлична репутация и широки пазарни 
контакти  
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Управленски екип 
Опитен, с високи умения, фокусиран върху 
постигане на целите 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Николай Костов  
Изпълнителен директор и 
Председател на Съвета на 

Директорите 

 
 

 
 
 

Димитър Кутелов   
Прокурист и Портфолио 

мениджър 

 
 
 
 
 

Мартин Димитров, CFA 
Член на Съвета на 

Директорите 

Николай Костов е Изпълнителен 
Директор на ПФБК Асет 
Мениджмънт от м. март 2004. Той 
има над 20-годишен опит на 
капиталовия пазар и повече от 10 
годишен опит в управлението на 
инвестиции. Преди това е заемал 
брокерска позиция в СИБАНК АД, 
включително Главен Брокер в 
периода 2000-2004 г. 
Николай има магистърска степен по  
Счетоводство и контрол от УНСС, 
София. 

Димитър Кутелов е портфолио 
мениджър в ПФБК Асет Мениджмънт 
от август 2018 г. Преди това е 
работил като главен дилър в Алианц 
Банк България АД, началник отдел 
„Клиентски продажби“ в Банка 
Пиреос България АД, ръководител 
управление „Ликвидност и 
капиталови пазари” в СИБАНК АД. 
Димитър има магистърска степен по 
„МИО“ от УНСС, гр. София и е 
лицензиран инвестиционен 
консултант и брокер на ценни книжа 
от КФН.  

Мартин Димитров се присъединява 
към Съвета на Директорите през 
2017 г. Предишният му опит 
включва 6 години като портфолио 
мениджър и 2 години като 
финансов анализатор. Мартин е 
сертифициран финансов 
анализатор (CFA).  
Мартин има магистърска степен по 
финанси и банково дело от 
Софийски Университет "Св. 
Климент Охридски" и сертификат за 
лицензиран инвестиционен 
консултант от КФН.  

4 



 

 

 
Инвестиции в борсово-

търгуеми фондове 
 

Exchange Traded Funds (ETF) 
 

Възможности и стратегии 
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Борсово-търгуеми фондове  
Приложение и възможни стратегии 

 
 

 
 
 

Борсово-търгуемите фондове предоставят възможност за 
инвестиции в различни класове активи, с различен географски 
фокус, съотношение риск/доход и степен на диверсификация. 

 Тези инструменти са подходящи за индивидуални инвеститори, които нямат пряк достъп до 
определени финансови пазари. 

 Позволяват комбиниране на инвестиции в различни класове активи, с предпочитани тегла и 
активното им управление.  

 Предоставят възможности за експозиция към специфични пазари или икономически сектори с 
потенциал за растеж. 

 Могат да бъдат напълно приспособени към индивидуалните предпочитания за риск/доход на 
инвеститорите. 

 Позволяват реализиране на стратегии, съобразно индивидуалните очаквания за икономическото и 
пазарното развитие. 

 Следват пазарни/секторни/географски индекси, разработени от общопризнати специализирани 
компании. 
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Борсово-търгуеми фондове  
Предложения за портфейли 

I. Портфейл акции 

II. Портфейл облигации в долари 

III. Портфейл облигации в евро 

IV. Портфейл акции и облигации в евро 

V. Портфейл акции и облигации в долари 
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Портфейл от акции 
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Ръстов 

Технологии 

Агресивен САЩ и EM 

Щатски 
долари 



Портфейл акции 
Основни данни 

9 

Вид актив Инструмент 
        
Вид Валута Код Тегло 

Акции SPDR® S&P 500® ETF Trust индекс S&P500 USD SPY US 10.00% 
  Invesco QQQ индекс NASDAQ100 USD QQQ US 15.00% 
  iShares MSCI China ETF акции USD MCHI US 20.00% 
  iShares China Large-Cap ETF акции USD FXI US 30.00% 
  iShares MSCI Emerging Markets ETF акции USD EEM US 25.00% 
  Общо:       100.00% 

SPDR® S&P 
500® ETF Trust, 

10.00% 
Invesco QQQ, 

15.00% 

iShares MSCI 
China ETF, 

20.00% 
iShares China 

Large-Cap ETF, 
30.00% 

iShares MSCI 
Emerging 

Markets ETF, 
25.00% 

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

Стойност на портфейла 

Стойност на портфейла 

Стандартно отклонение 1.23% 
Стандартно отклонение (годишно) 19.82% 
Начална стойност 68.25  
Крайна стойност 113.28  
Дивиденти 7.18  
Доходност за периода (5 години) 76.51% 
Годишна доходност 12.03% 



Портфейл акции 
Описание, характеристики и възвращаемост 

 Комбинация на акции от развитите и нововъзникващите пазари, деноминирани в щатски долари. 
 Експозиция към технологичния сектор и бързо-растящи икономически сектори. 
 Инвестиции с голямо тегло: APPLE INC., MICROSOFT CORPORATION, AMAZON.COM INC., FACEBOOK 

INC., ALPHABET INC., TESLA INC., ALIBABA GROUP HOLDING ADR , TENCENT HOLDINGS LTD, TAIWAN 
SEMICONDUCTOR  MANUFACTURING, SAMSUNG ELECTRONICS LTD. 

 Висок дивидентен доход, висок риск/доходност. 
 Географска и секторна диферсификация. 
 Стратегията предполага продължаващо устойчиво нарастване на капиталовия пазар. 
 Позволява динамично управление на теглата на отделните борсово-търгуеми фондове. 
 Това е портфейл от акции, който реализира доходността на широкия американски пазар и 

технологичния сектор в САЩ, като в допълнение дава експозиция към големите нововъзникващи 
пазари (Китай, Тайван, Южна Корея, Индия, Бразилия и др.). 

 Компаниите, включени в портфейла, представят основните икономически сектори, имат голяма 
пазарна капитализация, стабилна дивидентна политика. 

 Портфейлът предоставя възможност за дългосрочен капиталов растеж и текуща доходност. 
 Потенциалната волатилност на неговата стойност е висока в периоди на пазарна несигурност. 
 Предназначен за инвеститори, които търсят дългосрочен растеж и доходност. 
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Портфейл облигации в долари 
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Умерен 

Текущ доход 

Държавен и 
корпоративен 

дълг 
Щатски 
долари 



Портфейл облигации в долари 
Основни данни 

12 

iShares Core € 
Corp Bond 
UCITS ETF, 

30.00% 

iShares € High 
Yield Corp Bond 

UCITS ETF, 
50.00% 

iShares Core € 
Govt Bond 
UCITS ETF, 

20.00% 

Вид актив Инструмент 
        
Вид Валута Код Тегло 

Облигации iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF корпоративни облигации USD LQD US 15.00% 
  iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF корпоративни облигации USD HYG US 30.00% 
  iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF държавен дълг USD IEF US 15.00% 
  iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF държавен дълг USD EMB US 40.00% 
  Общо:       100.00% 

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

Стойност на портфейла 

Стойност на портфейла 

Стандартно отклонение 0.44% 

Стандартно отклонение (годишно) 7.05% 

Начална стойност 102.21  

Крайна стойност 107.51  

Дивиденти 21.72  

Доходност за периода (5 години) 26.44% 

Годишна доходност 4.80% 



Портфейл облигации в долари 
Описание, характеристики и възвращаемост 

 Комбинация на облигации от развитите и нововъзникващите пазари, деноминирани в щатски долари. 
 Експозиция към държавен и корпоративен дълг с различен кредитен рейтинг. 
 Инвестиции с голямо тегло: UNITED STATES TREASURY, QATAR, SAUDI ARABIA, RUSSIAN 

FEDERATION, PHILIPPINES, COLOMBIA, TURKEY, BRAZIL, BANK OF AMERICA CORP, JPMORGAN CHASE 
& CO, WELLS FARGO & COMPANY, COMCAST CORPORATION, AT&T INC, CCO HOLDINGS LLC, 
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION, CSC HOLDINGS LLC, TENET HEALTHCARE CORPORATION. 

 Висок дивидентен доход, умерен риск/доходност. 
 Географска и секторна диферсификация. 
 Стратегията предполага продължаващо устойчиво нарастване на облигационния пазар. 
 Позволява динамично управление на теглата на отделните борсово-търгуеми фондове. 
 Това е диверсифициран портфейл, който дава експозиция към широк спектър облигации – ниско 

рисков държавен дълг, държавен дълг на нововъзникващите пазари, корпоративен дълг с 
инвестиционен и спекулативен кредитен рейтинг. Тази комбинация позволява висок текущ лихвен 
доход. 

 Облигациите, включени в портфейла, представят основните географски райони и икономически 
сектори. 

 Портфейлът предоставя възможност за умерен капиталов растеж и висока текуща доходност. 
 Потенциалната волатилност на неговата стойност е умерена в периоди на пазарна несигурност. 
 Предназначен за инвеститори, които търсят текуща доходност и умерен капиталов растеж. 
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Портфейл облигации в евро 
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Консервативен 

Текущ лихвен 
доход 

Държавен и 
корпоративен 

дълг 
Евро 



Портфейл облигации в евро 
Основни данни 

15 

iShares Core € 
Corp Bond 
UCITS ETF, 

30.00% 

iShares € High 
Yield Corp Bond 

UCITS ETF, 
50.00% 

iShares Core € 
Govt Bond 
UCITS ETF, 

20.00% 

Стандартно отклонение 0.33% 

Стандартно отклонение (годишно) 5.28% 

Начална стойност 114.92  

Крайна стойност 116.06  

Дивиденти 13.15  

Доходност за периода (5 години) 12.43% 

Годишна доходност 2.37% 

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

11/2/2015 11/2/2016 11/2/2017 11/2/2018 11/2/2019

Стойност на портфейла 

Стойност на портфейла 

Вид актив Инструмент 

        

Вид Валута Код Тегло 

Облигации iShares Core € Corp Bond UCITS ETF корпоративни облигации EUR EUN5 GY 30.00% 

  iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF корпоративни облигации EUR EUNW GY 50.00% 

  iShares Core € Govt Bond UCITS ETF държавен дълг EUR SEGA IM 20.00% 

  Общо:       100.00% 



Портфейл облигации в евро 
Описание, характеристики и възвращаемост 

 Комбинация на облигации от развитите и нововъзникващите пазари, деноминирани в евро. 
 Експозиция към държавен и корпоративен дълг с различен кредитен рейтинг. 
 Инвестиции с голямо тегло: FRANCE, GERMANY, FRANCE TELECOM, ANHEUSER-BUSCH INBEV, 

DEUTSCHE BANK AG, RABOBANK NEDERLAND, VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE, UNICREDIT 
SPA, NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG, INTESA SANPAOLO SPA, BAUSCH HEALTH COMPANIES INC, 
ALTICE FRANCE HOLDING, IQVIA INC. 

 Среден дивидентен доход, нисък риск/доходност. 
 Географска и секторна диферсификация. 
 Стратегията предполага продължаващо устойчиво нарастване на облигационния пазар. 
 Позволява динамично управление на теглата на отделните борсово-търгуеми фондове. 
 Това е диверсифициран портфейл, който дава експозиция към широк спектър облигации – ниско 

рисков европейски държавен дълг, корпоративен дълг с инвестиционен и спекулативен кредитен 
рейтинг. Тази комбинация позволява умерен текущ лихвен доход. 

 Облигациите, включени в портфейла, представят основните географски райони и икономически 
сектори. 

 Портфейлът предоставя възможност за умерен капиталов растеж и умерена текуща доходност. 
 Потенциалната волатилност на неговата стойност е умерена в периоди на пазарна несигурност. 
 Предназначен за инвеститори, които търсят текуща доходност и умерен капиталов растеж. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 



Портфейл акции и облигации в евро 
 

17 

Балансиран 

Европа 

Дивидентна 
доходност 

Корпора-
тивен дълг 

Евро 



Портфейл акции&облигации в евро 
Основни данни 

18 

iShares € High 
Yield Corp Bond 

UCITS ETF, 
40.00% iShares STOXX 

Europe 600 
UCITS ETF (DE), 

60.00% 

Стандартно отклонение 0.67% 

Стандартно отклонение (годишно) 10.73% 

Начална стойност 65.22  

Крайна стойност 59.17  

Дивиденти 11.44  

Доходност за периода (5 години) 8.27% 

Годишна доходност 1.60% 

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

11/2/2015 11/2/2016 11/2/2017 11/2/2018 11/2/2019

Стойност на портфейла 

Стойност на портфейла 

Вид актив Инструмент 
        
Вид Валута Код Тегло 

Облигации iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF корпоративни облигации EUR EUNW GY 40.00% 
            
Акции iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) акции EUR EXSA TH 60.00% 
            
  Общо:       100.00% 



Портфейл акции и облигации в евро 
Описание, характеристики и възвращаемост 

 Комбинация на акции и облигации от развитите пазари, деноминирани в евро. 
 Експозиция към корпоративен дълг с различен кредитен рейтинг. 
 Инвестиции с голямо тегло: NESTLE SA, ROCHE HOLDING PAR AG, NOVARTIS AG, ASML HOLDING NV, 

ASTRAZENECA PLC, LVMH, LINDE PLC, SAP, NOVO NORDISK, SANOFI SA, UNICREDIT SPA, NIDDA 
HEALTHCARE HOLDING AG, INTESA SANPAOLO SPA, BAUSCH HEALTH COMPANIES INC, ALTICE 
FRANCE HOLDING, IQVIA INC. 

 Среден дивидентен доход, нисък риск/доходност. 
 Географска и секторна диферсификация. 
 Стратегията предполага продължаващо устойчиво нарастване на капиталовия/облигационния пазар. 
 Позволява динамично управление на теглата на отделните борсово-търгуеми фондове. 
 Това е класически балансиран портфейл, който дава експозиция към широкия европейски капиталов 

пазар и корпоративен дълг със спекулативен кредитен рейтинг. Компаниите в портфейла са с висока 
пазарна капитализация и стабилна дивидентна политика. Облигациите в портфейла са по-рискови, 
като тази комбинация позволява умерен текущ лихвен/дивидентен доход. 

 Инструментите, включени в портфейла, представят основно развитите пазари. 
 Портфейлът предоставя възможност за умерен капиталов растеж и умерена текуща доходност. 
 Потенциалната волатилност на неговата стойност е умерена в периоди на пазарна несигурност. 
 Предназначен за инвеститори, които търсят диверсифициран портфейл с умерена текуща доходност 

и умерен капиталов растеж. 
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Портфейл акции и облигации в долари 
 

20 

Балансиран 

DM и Китай 

Дивидентна 
доходност 

Корпора-
тивен дълг 

Щатски 
долари 



Портфейл акции & облигации в долари 
Основни данни 

21 

iShares Core 
International 

Aggregate Bond 
ETF., 40.00% iShares Core 

MSCI EAFE ETF, 
60.00% 

Стандартно отклонение 0.69% 

Стандартно отклонение (годишно) 11.17% 

Начална стойност 54.15  

Крайна стойност 57.23  

Дивиденти 7.40  

Доходност за периода (5 години) 19.35% 

Годишна доходност 3.60% 

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

Стойност на портфейла 

Стойност на портфейла 

Вид актив Инструмент 
        
Вид Валута Код Тегло 

Облигации iShares Core International Aggregate Bond ETF. облигации USD IAGG US 40.00% 
            
Акции iShares Core MSCI EAFE ETF акции USD IEFA US 60.00% 
            
  Общо:       100.00% 



Портфейл акции & облигации в долари 
Описание, характеристики и възвращаемост 

 Комбинация на акции и облигации от развитите пазари, деноминирани в щатски долари. 
 Експозиция към корпоративен дълг с различен кредитен рейтинг. 
 Инвестиции с голямо тегло: NESTLE SA, ROCHE HOLDING, NOVARTIS, ASML HOLDING NV, TOYOTA 

MOTOR CORP, ASTRAZENECA PLC, LVMH,  AIA GROUP LTD, NOVO NORDISK, SAP, JAPAN, FRANCE, 
ITALY, CHINA, UNITED KINGDOM, GERMANY, SPAIN, CHINA DEVELOPMENT BANK, KOREA, 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA. 

 Среден дивидентен доход, нисък риск/доходност. 
 Географска и секторна диферсификация. 
 Стратегията предполага продължаващо устойчиво нарастване на капиталовия/облигационния пазар. 
 Позволява динамично управление на теглата на отделните борсово-търгуеми фондове. 
 Това е класически балансиран портфейл, който дава експозиция към развитите капиталови пазари 

(без САЩ и Канада) и държавен/корпоративен дълг с инвестиционен и спекулативен кредитен 
рейтинг. Компаниите в портфейла са с висока пазарна капитализация и стабилна дивидентна 
политика. Облигациите в портфейла са с различо ниво на риск, като тази комбинация позволява 
умерен текущ лихвен/дивидентен доход. 

 Инструментите, включени в портфейла, представят основно развитите пазари и Китай. 
 Портфейлът предоставя възможност за умерен капиталов растеж и умерена текуща доходност. 
 Потенциалната волатилност на неговата стойност е умерена в периоди на пазарна несигурност. 
 Предназначен за инвеститори, които търсят диверсифициран портфейл с умерена текуща доходност 

и умерен капиталов растеж. 
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Обобщение 

 
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ– Вашият дългосрочен 
партньор 
 
 Силно корпоративно управление и професионален подход към инвеститорите и 

партньорите 

 Опитен и мотивиран екип, фокусиран върху подобряване качеството на услугите  

 Дълбоко познаване на пазара и високо ниво на разбиране на нуждите на клиентите 

 Широка дистрибуционна мрежа и достъп до състоятелни инвеститори 

 Отлична репутация и широки пазарни контакти  
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Благодарим 
Ви за 

вниманието! 

 
 
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 
ул. Енос № 2, ет. 4 
гр. София 
Web Site: www.ffbham.bg 
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