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Expat Safe $ Strategy е индивидуална инвестиционна сметка в щатски долари с хоризонт на инвестиция 5 години. 
Инвестиционната стратегия е алтернатива на стандартните депозити с нисък рисков профил и на т.нар. 
„инвестиционни депозити“, предлагани на пазара в България, като дава висока защита на инвестираната 
главница и в същото време запазва потенциала за капиталова печалба в дългосрочен план. 
 
С цел добра диверсификация и висока ликвидност фокусът на инвестицията е държавни ценни книжа на САЩ и 
директна инвестиция в широкия индекс S&P 500, който следва американския пазар на акции: 

 90% в 5-годишни ДЦК на САЩ 

 10% в борсово търгуван фонд (ETF), който усилва 3 пъти представянето на индекса S&P 500 
 
 
ДЕТАЙЛИ 

 

Валута Щатски долари 

Минимална сума за инвестиране  100 000 щатски долара 

Консервативна структура 90% в ДЦК на САЩ и 10% в индексен фонд, който усилва 3 
пъти представянето на американския фондов пазар 

Препоръчителен хоризонт на 
инвестицията  

5 години 

Кредитен риск Нисък кредитен риск на компонента ДЦК, за разлика от 
стандартния депозит и „инвестиционния депозит“ 

Ликвидност Висока ликвидност, за разлика от стандартния депозит и 
„инвестиционен депозит“ 

Пазарен риск Нисък пазарен риск (краткосрочни американски ДЦК, малка 
алокация в акции, с „лостов“ усилващ ефект) 

Политически риск Пълна защита от български политически риск, за разлика от 
стандартните и „инвестиционните“ депозити, предлагани в 
България 

Вероятност за реализиране на брутна 
отрицателна доходност до края на 
периода   

1.50% 

Вероятност за реализиране на брутна 
положителна доходност до края на 
периода    

98.50% 

Прогнозна брутна годишна доходност 
преди разходи 

5.1% в долари преди такси и комисиони (доходността е 
изчислена на базата на исторически данни за индекса S&P 
500 и текущата доходност на 5-годишните ДЦК на САЩ) 

Прогнозна нетна годишна доходност 
след разходи 

3.7% в долари 
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ВИСОКА ЗАЩИТА НА ГЛАВНИЦАТА 
 
Частта от 90% от портфейла в 5-годишни ДЦК на САЩ осигурява 97.9% защита на главницата при спазване на 
петгодишния хоризонт на инвестицията. Т.е. максималната теоретична загуба на портфейла ще е от -2.1% за 
петте години (или -0.4% на година), и то в случай на пълна загуба на останалите 10% от портфейла. При такъв 
сценарий, стойността на индекса S&P 500 трябва да реализира кумулативна загуба от над -75% за целия период 
от 5 години – подобно движение не се е случвало в историята до момента. Всички изчисления са направени на 
база реални исторически движения на индекса S&P 500 за периода от 1945 г. насам и текущата доходност на 5-
годишните ДЦК на САЩ. 
 
 
НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ 
 
Ликвидността на предложените инструменти е много висока. При желание на клиента винаги може да бъдат 
обърнати в кешова наличност за три работни дни. В този случай клиентът ще получи сума, равна на пазарната 
стойност на инструментите към датата на тяхната продажба. Кредитният риск на инвестицията е много нисък 
(насрещна страна по облигациите е правителството на САЩ), за разлика от риска при стандартните или 
„инвестиционните“ депозити, който е равен на кредитния риск на съответната насрещна страна, дължаща парите 
на вложителя. 
 
 
СРАВНЕНИЕ НА ОЧАКВАНАТА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ 
 

 
Източници: Bloomberg, www.bankrate.com  
 

 
 
 
 
 

КОНТАКТИ 
_______________________________ 

 
 

ЕКСПАТ КАПИТАЛ АД 
ул. Георги С. Раковски 96А 

София 1000, България 
Тел.: +359 2 980 1881 
E-mail: office@expat.bg 

www.expat.bg 
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ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

 

Предложената в документа стратегия е инвестиционна стратегия по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Посочената очаквана доходност е 
изчислена въз основа на исторически обективни данни и факти за съответния клас активи за последните 20 г. и е базирана на 
основателни предположения за бъдеща доходност съгласно изискванията на Наредба 38. Инвеститорите трябва да имат предвид, че 
тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а 
стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Представена в 
документа очаквана доходност е брутна, като инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи 
предварително при обсъждане на стратегията. 

Този документ има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за 
продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Информацията, 
включена в документа, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се 
гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД не носи отговорност за това 
съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или 
коректността на информацията.  

Настоящият материал представлява интелектуална собственост на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД и не може 
да бъде предоставян на трети страни без изрично писмено съгласие на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД. 
Материалът е предназначен единствено за посочения в него адресат и инвестиционната информация и/или анализи в него не могат да 
бъдат използвани за собствени или чужди инвестиционни нужди и дейности с посредничеството и/или съдействието на трети страни. 

 


