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Класация на MoitePari.bg на взаимните фондове на българския пазар за 2019 година 

 

Вече отмина първата четвърт от 2020 г. и тази четвърт не беше добра за капиталовите 

пазари. Спадовете са постоянни, а краят на негативната тенденция е поставен някъде в бъдещето. 

Независимо от това, участниците на капиталовите пазари запазват своята увереност, че и тази криза 

ще бъде преодоляна. Исторически погледнато няма пазар, който само да расте или само да пада. 

Периодите на възход и пад винаги са били обуславяни от конкретни фактори, като стремежът на 

всички участници винаги е бил и е крайният резултат да е положителен. В дългосрочен хоризонт 

кризите биват преодолявани, а добрите положителни резултати след това не закъсняват. 

Макар и в трудна ситуация портфолио мениджърите отново градят стратегии и 

преструктурират портфейли, за да отговорят на предизвикателствата. Крайната цел - инвестиралите в 

управляваните от тях фондове пак да постигнат положителна доходност. Показателно за това са 

резултатите постигнати от управляващите дружества през 2019 г. На тяхна база MoitePari.bg подготви 

своята годишна класация, като определи ТОП 3 от фондовете в различните рискови профили. 

Обръщаме поглед към отминалата година, защото и през настоящата същите тези портфейлни 

мениджъри ще продължат да се грижат за средствата на инвеститорите. 

Отминалата 2019 г. може да бъде определена и като успешна за капиталовите пазари. Като 

цяло преобладаваха ръстовете, макар и темповете да бяха много различни в различните региони. 

Бидейки част от глобалния капиталов пазар, нашата фондова борса също стана част от процесите, 

характерни за изминалата година. Представянето на родните борсови индекси беше разнопосочно. 

Два от тях приключиха 2019-та с положителен ръст, а другите два – с отрицателен. Положително 

приключиха BGREIT (+7%) и BGTR30 (+4%). Негативно се представиха основният индекс SOFIX, както и 

BGBX40. И двата индекса завършиха годината със спад около и малко над 4%.  

За разлика от състоянието на БФБ, пазарите извън България бяха доста по-оптимистично 

настроени, с много по-активна търговия и много по-добри резултати. В края на годината основните 

европейски индекси достигнаха нива, които формираха ръстове от над 25%. В подобни граници, 

дори и по-високи бяха посоките на движение на щатските борсови индекси. SP500 добави почти 30% 

към своята стойност, а NASDAQ над 35%. Малко по-умерени, но също възходящо се движиха и 

азиатските индекси, като ръстове от над 10% бяха резултатите в края на годината.  
 

За недостатъчната атрактивност на българския капиталов пазар продължават да имат 

значение 2 основни фактора. Първият от тях е оформилият се като перманентен, а именно ниската 

ликвидност. Както и в предходни години, така и през 2019 г. тя не беше на желаното високо ниво към 

което се стремят участниците на капиталовия ни пазар. Въпреки двойният ръст на набрания капитал 

през фондовата борса, обемът на сделките остава нисък. За изминалата година той се свива с близо 
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40%. Нещо повече, това е една от годините с най-нисък оборот на борсата, според анализите на 

Централен депозитар. 

Вторият фактор, който възпрепятства по-добрите резултати на фондовата борса, е ниският 

инвестиционен интерес. Липсата на интерес към нашата борса е ясно видима, но в същото време 

опитите на държавата да промени това се оказаха недостатъчни. „Промотирането“ на предимствата 

да се използва фондовата борса, като източник за набиране на капитал почти липсва. Опитът да 

бъдат стимулирани компаниите да се листнат на борсата, чрез ваучерната схема, според която ще 

бъдат поети разходи до 50 000 лв., свързани с листването, също не постигна очаквания резултат. 

Решаването на тези 2 проблема остават за 2020 г., а задаващата се икономическа криза значително 

ще усложни тази задача. 
  

 

Класация на взаимните фондове 

Понастоящем в България работят 31 управляващи дружества, които управляват повече от 120 

взаимни фонда с нетни активи под управление над 1,56 млрд. лв. Фондовете са класифицирани в 5 

категории според поемания риск: 

Фондове на Фондовете от този тип инвестират във високоликвидни активи - прехвърляеми  

паричен пазар дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и в депозити в кредитни  

 институции.  

Фондове в Фондът  постоянно  инвестира  в  облигации.  Фондовете  в  облигации  също  

облигации включват индексни фондове от облигации и гарантирани продукти, свързани с  

 пазарни индекси от облигации.  

Смесени Инвестициите в акции са ограничени до 20% от активите на фонда. Смесените  

консервативни фондове  тип  “Консервативен”  инвестират  също  в  индексни  фондове  от  

фондове облигации и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси от облигации.  

Смесени Фондът  инвестира  в  различни  активи  и  на  различни  пазари,  като  за  

балансирани последните шест месеца делът на акциите в активите е средно над 20% и под  

фондове 50% по данни от тримесечни отчети.  

Фондове в Фондът постоянно инвестира поне 50% от активите си в акции. Агресивните  

акции фондове също включват индексни фондове от акции и гарантирани продукти,  

 свързани с пазарни индекси от акции.  

Източник: www.baud.bg 
 

Класацията на MoitePari.bg е базирана на постигната доходност съобразно рисковия профил 

на всеки фонд. При фондовете на паричен пазар и фондовете в облигации тя е едногодишна – 

постигната доходност за 2019 г. Останалите колективни схеми са класирани според постигнатата 

тригодишна (анюализирана) доходност. Фондовете са класирани в 5 рискови категории, като във 

всяка от тях допълнително е представена информация за нивата на риск (стандартно отклонение и 

коефициент Шарп), които са поемали управляващите дружества, реализирайки съответната 

доходност. 
 

Обръщаме внимание, че инвестирането на капиталов пазар е рисково начинание, поради 

което е необходимо консултиране с финансов експерт за изготвяне на стратегия за увеличаване на 

http://www.moitepari.bg/
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благосъстоянието. Припомняме и простото принципно правило – колкото е по-рискова 

инвестицията, толкова по-дълъг е инвестиционния хоризонт и обратно. От тази гледна точка, 

инвестирането в по-високорисковите фондове, например, в хоризонт 5 или 10 г. се приема за 

обичайно. Също така е важно да се знае, че постигнатите доходности през изминали години не са 

гаранция за такива и в бъдеще. 
 

По-долу следва класация на взаимните фондове, последвано от речник на основните 

термини. 
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Класация на „ТОП 3” български взаимни фондове по доходност за 2019-та г. според рисковия им профил  

 

ФОНД Доходност за 2019 г. Доходност за 2018 г. Доходност за 2017 г. 

Стандартно 

отклонение 

(31.12.2019 г.) 

SHARPE 

(31.12.2019 г.) 

НСА 

(31.12.2019 г.) 

ФОНДОВЕ НА ПАРИЧЕН ПАЗАР 

- - - - - - - 

ФОНДОВЕ В ОБЛИГАЦИИ 

Конкорд Фонд-6 Облигации 6,7% 1,2% 0,7% 1,30% 5,13 28 683 456 лв. 

Компас Евростабилност 4,2% -0,1% 4,9% 1,01% 4,12  € 5 235 126  

Ди Ви Евробонд 3,4% 1,5% -4,8% 0,83% 4,04 340 861 лв.  
 
 

ФОНД 

Доходност за 

последните 3 г. 

(анюализирана) 

Доходност за 2019 г. Доходност за 2018 г. Доходност за 2017 г. 

Стандартно 

отклонение 

(2017-2019 г., 

анюализирано) 

SHARPE 

(2017-

2019 г.) 

НСА 

(31.12.2019 г.) 

СМЕСЕНИ КОНСЕРВАТИВНИ ФОНДОВЕ 

Капман Фикс 3,6% 3,7% 3,6% 3,4% 1,48% 2,41 12 259 575 лв. 

Капман С-БОНДС 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 2,06% 1,65 3 501 872 лв. 

ЕЛАНА Еврофонд 1,8% 4,6% -1,0% 1,9% 0,84% 2,15  € 7 766 237  

СМЕСЕНИ БАЛАНСИРАНИ ФОНДОВЕ 

Kонкорд Фонд-1 Акции и Облигации 4,7% 4,5% 4,7% 5,3% 3,78% 1,25 25 962 223 лв. 

Стратегия Престиж 4,0% 5,0% 3,4% 3,9% 3,97% 1,01 28 835 029 лв. 

Селект Баланс 3,9% 4,1% 3,9% 3,6% 3,68% 1,05 37 641 723 лв. 

ФОНДОВЕ В АКЦИИ 

Конкорд Фонд-3 

Сектор Недвижими Имоти 
6,6% 8,9% 0,6% 10,1% 7,14% 0,92 680 128 лв. 

ОББ Глобал Фарм Инвест 6,4% 18,5% 3,9% 2,1% 12,90% 0,50 13 832 428 лв. 

Адванс Инвест 6,2% 7,7% -8,8% 21,6% 8,58% 0,72 8 321 128 лв. 
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ФОНДОВЕ НА ПАРИЧЕН ПАЗАР 

 

Фондовете на паричен пазар не са включени в класацията за 2019 г. Към момента на 

подготовката на класацията, фондовете класифицирани като фондове на паричен пазар са 

преобразувани в друг рисков профил. Трансформацията е в резултат на влизането в сила на 

Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент относно фондовете на паричен пазар, налагащ 

им по-високи изисквания към инвестициите и допълнителни ограничения, свързани с управлението 

им. Комбинацията от инвестиционни ограничения и липсата на достатъчно доходоносни 

инструменти, отговарящи на този рисков профил, наложи управляващите дружества да прекратят 

или преобразуват фондовете на паричен пазар в други. 
  

 

ФОНДОВЕ В ОБЛИГАЦИИ 

Фондовете в облигации приключиха годината с по-добри резултати в сравнение с 2018 г. 

Максималната постигната възвращаемост достигна почти 7%. 

 
 

Трите фонда, постигнали най-добра доходност през 2019 г. са: 
 

1. Конкорд Фонд-6 Облигации 6,7% 

2. Компас Евростабилност 4,2% 

3. Ди Ви Евробонд 3,4% 

 

Постигнатата максимална доходност беше реализирана при стандартно отклонение в размер на 

1,3%. Фондовете класирани на второ и трето място постигат своята доходност при стандартно 

отклонение около 1%. Възвръщаемостта на база поет риск, измерена чрез коефициента на Шарп и 

при трите фонда е по-висока от 1. При фонда класиран на първо място показателят е със стойност 

над 5, а при втория и третия  - над 4.  И при трите фонда стойността на Шарп е показателно за това, 

че управляващите дружества са поели риск, който е напълно обоснован. 

 

Поемането на повече риск и оценката му в краткосрочен план невинаги може да даде ясна 

представа дали дадената инвестиция се управлява добре и рискът, който се поема, дава ли 

очакваните резултати. Поради тази причина, с нарастването на поемания риск, в класацията 

смесените консервативни, смесените балансирани и фондовете в акции бяха класирани по 3-

годишна (анюализирана) доходност. 
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СМЕСЕНИ КОНСЕРВАТИВНИ ФОНДОВЕ 
 

За последните 3 години доходността и при трите най-добре представили се фонда беше 

предимно около 3,5%. Това от своя страна фиксира и тригодишна доходност близка до този среден 

размер. 

 
 

Трите най-добре представили се фонда са: 
 

1. Капман Фикс 3,6% 

2. Капман С-БОНДС 3,4% 

3. ЕЛАНА Еврофонд 1,8% 
   

 

Поради ограничението инвестициите в акции да не съставляват повече от 20% от 

активите на фонда, тези схеми са с умерено до ниско ниво на риск. Постигнатата доходност от тази 

гледна точка може да бъде приета също като умерена. 
 

Постигнатите резултати са при максимално стандартно отклонение (3-годишно, 

анюализирано) от 2,06%. В  настоящата класация прави впечатление, че в този рисков профил 

фондът класиран на трето място е постигнал стандартно отклонение под 1%. Това му дава 

съществено предимство при формиране на коефициента на Шарп, който за фонда е 2,15. Въпреки, 

че е класиран на трето място по доходност, работата при премерен риск му отрежда второ място 

по отношение на възвращаемостта на единица поет риск. Максималният коефициент на Шарп в 

класацията е 2,41 и той е при класираният на първо място фонд. При третия фонд Шарп също е над 

1, което дава основание да се направи заключението, че при този рисков профил управляващите 

дружества също са поели обосновано ниво на риск. 

 
 

СМЕСЕНИ БАЛАНСИРАНИ ФОНДОВЕ 
 

Най-добрият 3-годишен резултат към края на 2019 г. не успя да достигне 5%. Класираният на 

първо място фонд постигна 3-годишна доходност в размер на 4,7%. Това е фондът, който оглави 

класацията в този рисков профил и през 2018 г., когато постигната от него доходност беше малко 

над 5%. На второ и трето място се подреждат 2 фонда, които през последните 3 години постигат 

приблизително еднаква доходност, в резултат на което и средната им доходност за 3 години е почти 

еднаква – 4%. 
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Най-добре представилите се фондове в този рисков профил бяха: 
 

1. Kонкорд Фонд-1 Акции и Облигации 4,7% 

2. Стратегия Престиж 4,0% 

3. Селект Баланс 3,9% 
   

 

Нивото на поет риск измерено чрез стандартното отклонение (3-годишно, анюализирано) е 

твърдо в границите около 4%. И тази година при трите фонда, попаднали в класацията 

коефициентът на Шарп е малко е над 1. Водачът в класацията постигна своите резултати при 

стойност на коефициента 1,25, а при останалите два стойността на коефициента е по-близо до 1. В 

разглеждания тригодишен период липсват години с отрицателна доходност, която да рефлектира 

върху средната за 3 г. Според данните доходността и при трите фонда в този период е около 4%, 

почти колкото е и стандартното отклонение за същия период. Това по логичен начин води и до 

Шарп в размер малко над 1. При тази ситуация може да се заключи, че постигнатата доходност е на 

границата на поетия риск, т.е. една единица риск се трансформира в една единица доходност. 
 

 

ФОНДОВЕ В АКЦИИ 
 

При рисковите фондове максималната постигната тригодишна доходност достигна малко 

над 6,5%. Това е по-нисък резултат дори от минималната тригодишна доходност спрямо 

миналогодишната класация. Не толкова добрите за този рисков профил 2017 г. и 2018 г. не дадоха 

шанс средната доходност да е по-висока. 

 
 

Най-добре представилите се фондове в този рисков профил бяха: 
 

1. Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти 6,6% 

2. ОББ Глобал Фарм Инвест 6,4% 

3. Адванс Инвест 6,2% 
   

 

Нивото на поет риск за постигане на тази доходност (3-годишно, анюализирано стандартно 

отклонение) се намира в границата от 7% до около 13%. При нито един от ТОП3 фондовете в този 

рисков профил то не е под постигната доходност. Рисковото управление резултира и в ниски нива 

на коефициента на Шарп. Теговата максимална стойност е 0,9, а минимална – 0,5. Отчитайки тези 

данни заключаваме, че агресивно управляваните фондове и през изминалата година постигат ниска 

възвращаемост на база допълнително поет риск. Взетите инвестиционни решения не са довели до 

възвращаемост, която да е достатъчна, за да бъде покрит поетия риск. 
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РЕЧНИК: 
 
НСА - Нетната стойност на активите е разликата между пазарната стойност на активите в портфейла на фонда 

и задълженията му по баланс. 
 
Стандартно отклонение – Измерител на нивото на риск. Отразява колебанието в нетната стойност на 

активите на 1 дял, респ. на доходността на един фонд за период от 1 година. 3-годишното стандартно 

отклонение е изчислено на база седмичното изменение на стойността на 1 дял за период от 3 г. и 

анюализирано след това. По-високото стандартното отклонение показва по-рисково управление на фонда. 
 
SHARPE (Коефициент на Шарп) – Измерва нивото на възвращаемост на всяка допълнителна единица поет 

риск. По-високите стойности на показателя показват, че доходността е постигната при по-ниски нива на риск. 

За нуждите на анализа той е изчислен на база анюализирани дневни стойности на индекс EONIA за периода 

01.01.2019 – 31.12.2019 г. както и на анюализирани дневни стойности на индекс EONIA за периода 01.01.2017 – 

31.12.2019 г. Когато стойността на индекс EONIA за посочените периоди е отрицателна, тя се приема за равна 

на 0. 

 
Анюализация – Превръщане на стойност, изчислена за период по-голям от 1 г., в годишна стойност 

EONIA (Euro OverNight Index Average) – Еднодневен междубанков лихвен процент за Еврозоната 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 
* Предложеното сравнение и анализ на фондовете е само за лична информация. Представената 

информация не бива да се счита, като предложение за инвестиране или съвет за такова. 
 
* Посочените доходности са минали и нямат отношение към бъдещите резултати от дейността на 

фондовете. 
 
* Доходността от инвестицията не е гарантирана и е такава, каквото се постигне, когато инвеститорът 

продаде своите дялове/акции. 
 
* Инвестицията във фонд не се гарантира по никакъв начин, както от управляващото дружество, така и 

от Гаранционен фонд или от законодателството в страната. 
 
* Инвестирането в колективна схема е риск за инвеститора. Печалбите не са гарантирани и съществува 

възможност той да не възстанови в пълен размер вложената сума. 


