
3 год. 5 год. От стартирането

1.00% 5.38% 7.45%

Структура на фонда UCITS V Luxembourg

Нетна стойност на активите $81 196 679.15

(общо за всички класове)

Ниво на риск   

Benchmark 100% 6 months USD Libor

Ликвидност Ежедневна

Управляващо дружество Eurobank FMC-LUX

Инвестиционен мениджър Eurobank Asset Management MFMC

Депозитар/Администратор Eurobank  Private Bank Luxembourg S.A.

Одитор PricewaterhouseCoopers

Дистрибутор за България Пощенска Банка АД

Eurobank

Валута USD

ISIN код LU0273967041

Bloomberg ticker EEMMIPF LX

Рейтинг MorningStar -

Дата на стартиране 18.9.2006

Активи (във валутата на класа) $73 858 889.20

НСА/дял 1.3003

Min НСА/дял (1 год.) 1.2997

Max НСА/дял (1 год.) 1.3130

Минимална сума на инвестиция USD 500

Такса за покупка 0%

Такса за обратно изкупуване 0%

Конвертиране от други (ЛФ) Фондове в (ЛФ) Фонд Доход плюс USD не се разрешава

Плащане по обратно изкупуване T+2

Контакти и допълнителна информация

Клоновете на Пощенска Банка Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Юробанк България АД www.eurobankfmc.lu

www.postbank.bg Eurobank Asset Management M.F.M.C.

www.eurobankam.gr

www.postbank.bg

www.eurobankam.gr
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Инвестиционни цели
Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира активите си предимно в банкови депозити и 
инструменти на паричния пазар (предимно деноминирани в US Долари и други валути, 
обвързани с  US Долари). 
На второ място подфондът инвестира в дългови ценни книжа с инвестиционен и 
неинвестиционен рейтинг (включително ценни книжа с фиксиран и плаващ лихвен процент), като 
държавни облигации и корпоративни облигации, приети на официален пазар или търгувани на 
регулиран пазар и деноминирани в US Долари или други валути, хеджирани срещу US Долари, а 
също така в структурирани финансови инструменти и финансови деривативи за целите на 
ефективното управление на портфейла или хеджиране.
Не се позволява Подфондът да инвестира в акции. 
Ликвидности, предприятия за колективно  инвестиране, финансови деривативни инструменти, 
структурирани финансови инструменти, заемане на ценни книжа и репо сделки могат да бъдат 
използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от Проспекта.

Инвеститорски профил

Подфондът е подходящ за инвеститори с краткосрочен и средносрочен хоризонт, които 
искат да комбинират доходност по-висока от нивата на паричен пазар, ниска волатилност 
и незабавна ликвидност.

Основна информация

21 4 6 753

Класове дялове в България

(ЛФ) Фонд
ДОХОД ПЛЮС $

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и 
инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на 
(ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да 
направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД -
www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на 
интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu, или да се свържат с Банката на телефон 0700 
18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. 
Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Пазарен коментар

Както се очакваше, FOMC запази целевия диапазон за основния си лихвен 
процент непроменен на нула до 0,25%, където е от март 2020 г., и запази 
темпото на месечните си покупки на облигации от 120 милиарда долара. 
Председателят на FED Джером Пауъл каза по време на пресконференция в 
сряда че длъжностните лица ще започнат дискусия за намаляване на покупките 
на облигации, използвани за подпомагане на финансовите пазари и 
икономиката по време на пандемията. Те също така публикуваха прогнози, 
които показват, че очакват две увеличения на лихвените проценти до края на 
2023 г.-по-рано, отколкото мнозина смятат- и подобриха прогнозите за 
инфлацията през следващите три години. Тримесечните прогнози показват, че 
13 от 18 членове подкрепят поне едно увеличение на лихвите до края на 2023 г. 
срещу седем през март. Единадесет членове виждат поне две повишения до 
края на същата година. Освен това седем от тях прогнозират повишение още 
през 2022 г. спрямо четири преди това. Федералният резерв анонсира 
прогнозите си за инфлацията до края на 2023 г. Членовете виждат 
предпочитаната от тях мярка за ценови натиск да се повиши с 3,4% през 2021 г. 
в сравнение с прогнозата от март от 2,4%. Прогнозата за 2022 г. нарасна до 2,1% 
от 2%, а прогнозата за 2023 г. беше повишена до 2,2% от 2,1%. FOMC повиши 
прогнозите си за икономически растеж. Брутният вътрешен продукт се е 
увеличил със 7% тази година спрямо предходната прогноза от 6,5%. Запази се 
прогнозата за разширяване за 2022 г. в размер на 3,3% и повиши прогнозата за 
2023 г. до 2,4% от 2,2% през март.

Преглед на портфейл

Възвръщаемостта на подфонда за тримесечието възлиза на +0,03%. Подфондът 
поддържа портфейл, състоящ се от висококачествени краткосрочни 
корпоративни книжа, правителствени и няколко подбрани наднационални 
емисии книжа. Входящите потоци бяха преобладаващи през това тримесечие. 
Кривата на доходността на щатския долар през второто тримесечие изтри 
някои от загубите, настъпили след значителното „мечо“ изместване на кривата 
през първото тримесечие на 2021 г. Въпреки това печалбите бяха реализирани 
в средната до по -дългата част на кривата, т.е. повече от 5 години. През второто 
тримесечие на 2021 г. разпределението в държавни облигации беше 
увеличено с около 4% до около 46% от портфейла за разлика от 
корпоративните облигации, които бяха намалени до около 37% от 
приблизително 40,5% в началото на второто тримесечие. Освен това 
дюрацията на портфейла се поддържа като цяло стабилна на същите нива 
приблизително на 1.9. Корпоративните спредове в портфейла се свиха 

http://www.eurobankfmc.lu/
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Стандартно отклонение 0.64% Кумулативно представяне по класове дялове

Var 0.47%

WAM/WAL дни (среднопретеглен падеж) 768 Класове дялове YTD 1 год. 3 год. 5 год.

Доходност до падеж 0.47% Eurobank -0.83% -0.73% 3.82% 6.03%

Продължителност (години) 1.89

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове 2020 2019 2018 2017 2016

Eurobank 1.00% 2.71% 1.58% 1.15% 0.79%

US TREASURY 30/9/23 7.17%

T 0.125% 30/6/22  4.31%

AGFRNC FRN 17/12/21 3.94%

ITALY 0.875% 06/05/24 3.68%

T 2.5% 31/01/2025 3.29%

ITALY 1.25% 17/2/26 3.02%

US TREASURY 15/05/2022 2.50%

NIB 0.125% 8/8/22 2.46%

US TREASURY 0.75% 31/05/26 2.45%

T 0.375% 31/1/26 2.41%

Контакти и допълнителна информация

Клоновете на Пощенска Банка Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Юробанк България АД www.eurobankfmc.lu

www.postbank.bg Eurobank Asset Management M.F.M.C.

www.eurobankam.gr

67409952.12 www.eurobankam.gr
1.3112 www.postbank.bg
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Статистика на риска Представяне на фонда

В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана 
извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са 
базирани на метод на Историческата симулация, 
използвайки 99% за интервал на доверие и историческите 
данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася 
за едномесечен VaR.

Разпределение на портфейла

Основни инвестиции

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат 
риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата 
информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направ ят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със 
споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_fund@ postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на 
Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. –
www.eurobankfmc.lu, или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на 
приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

(ЛФ) Фонд
ДОХОД ПЛЮС $

45%

38%

11%

6%

Краткосрочни държавни облигации  

Kорпоративни облигации

Срочни депозити  

Инструменти на паричен пазар
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