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» Войната се прави от мъже, стомана, пари и хляб, но
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Производственият PMI на Франция за април е 55.7, докато този на Италия е 54.5;

€
€

Производственият PMI на Германия за април е 54.6, а този на еврозоната е 55.5;

Производственият PMI на Испания за април е 53.3, докато PMI на услугите възлиза на 57.1;

 Много

източноевропейски страни, включително България и Полша, почти изцяло разчитат на Русия за
доставките си на газ. Енергийната зависимост на Германия на внос на газ от Русия спадна на 12% в края на
април спрямо 35% през февруари. В близко бъдеще може би Полша и България са изправени пред най-трудните
предизвикателства.

Природният газ

не е заменима стока, тъй като тръбопроводите са фиксирана инфраструктура и излишъкът е
малък. Това означава, че има малък капацитет за прехвърляне на ресурси между европейските държави и в
тази връзка краткосрочни опции са ограничени;

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/analizi/9/a/acb-shte-triabva-da-vyrvi-po-tynkata-liniiamejdu-inflaciiata-i-recesiiata-351033/

За някои сектори, като производството на електроенергия, може да е осъществима промяна и е възможен внос.
За индустриите, които са свикнали с евтиния газ, намирането на алтернативни горива може да бъде много потрудно.

Ако

Европейската централна банка е дълбоко обезпокоена
Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/pazari/538/a/povishavane-na-lihvite-v-evrozonata-preziuli-vyzmojno-no-ne-veroiatno-351262/

от високата инфлация. Пазарите очакват покачване
на лихвата през юли, но може би все още ще са
разочаровани.

Износ на Германия
последни данни 04.05.2022г.
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Първични данни: www.investing.com
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на Франция е в застой през първото
тримесечие, тъй като потребителите се оттеглят пред
лицето на бързото разпространение на омикронния
вариант на Covid-19. Съпротивлението от пандемията
трябва да смекчи през второто тримесечие, но шокът
от инфлацията и доверието на потребителите,
причинени от инвазията на Русия в Украйна,
вероятно ще попречи на растежа.;

яну.20

Икономиката

ное.19

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/novini/130/a/germanskite-fabrichni-porychki-zapisahapo-goliam-spad-ot-ochakvanoto-351507/

доставките на руски газ спрат шокът за европейските икономики зависи колко бързо може да се
преконфигурират икономиките. В най-лошия сценарий, ако приемем, че домакинствата са приоритетни и
ресурсите се поставят на склад преди зимата, както обикновено, значителна част от промишленото
производство може да се наложи да спре в голяма част от Източна Европа и Германия. Това би могло да изложи
на риск 6.5% от БВП на еврозоната, въпреки че публичната и корпоративната подготовка за този евентуален
случай, заедно с по-топлото време, вероятно ще ограничат непосредственото въздействие.

$
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$
$

Безработицата за април в Канада спадна на 5.2%, докато тази в САЩ остана на 3.6%;

PMI на услугите на САЩ за април възлиза на 55.6 докато Markit Composite PMI е 56;
ISM PMI за месец април на САЩ е 55.4, докато ISM Non-Manufacturing PMI възлиза на 57.1;

 Икономиката

на САЩ се сви за първи път от 2020 г., което отразява скока на вноса, свързан със силното
потребителско търсене. БВП е спаднал с 1.4% на годишна база през първото тримесечие след темп от 6.9% в края на
миналата година поради огромно нарастване на търговския дефицит, показа предварителната оценка на
Министерството на търговията;

 Въпреки
Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/analizi/9/a/nepriiatnata-strana-na-silniia-dolar-za-sveta351435/

че изненадващото свиване допринася за политически главоболия за президента Джо Байдън, малко e
вероятно това да разубеди Федералния резерв от агресивно повишаване на лихвените проценти, за да се бори с
инфлацията;

Докладът е по-скоро илюстрация за това как изчисленията на БВП са склонни да бъдат нестабилни от тримесечие на
тримесечие, което не показва непременно слабост в икономиката или признак на рецесия. Свиването се дължи на скок
на вноса и спад на износа, съчетано с по-бавно натрупване на запасите на бизнеса. На годишна база икономиката
нарасна с 3.6%;

Съвкупно търговията и запасите извадиха около 4 процентни пункта от ръста. Държавните разходи се свиха, като също
натежаха върху БВП. Но реалните крайни продажби на местни купувачи, мярка за основното търсене, която лишава
компонентите за търговия и запаси, се ускориха до 2.6% на годишна база;
Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/pazari/538/a/dohodnostta-po-10-godishnite-shtatskiobligacii-nadhvyrlia-3-za-pyrvi-pyt-ot-2018--351310/

 Икономиката
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напречни ветрове, които включват странични ефекти
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2
недостиг и тежките мерки на китайското правителство,
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/analizi/9/a/vtori-poreden-mesec-na-zabaviane-nashtatskata-proizvodstvena-aktivnost-351309/

резерв
извърши
най-голямото
си 0,5
увеличение на лихвите от 22 години като повиши
0
лихвения процент с 50 базисни пункта. И в отговор
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фондовият пазар имаше най-добрия си ден от две
години. Пауъл изрази, че са предвидени допълнителни
увеличения от 50 базисни точки за следващите две
Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
срещи, през юни и юли;
Първични данни: www.investing.com
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 Централната банка на Австралия покажи основната лихва на 0.35;
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 PMI индексът на услугите на Caixin в Китай за април е 36.2;
 Производтвеният AIG индекс в Австралия за април възлиза на 58.5;
 Производственият PMI в Япония за април възлиза на 53.5;

 Президентът

на Китай Си Дзинпин пое смел ангажимент да засили изграждането на инфраструктура с цел
спасяване на икономическия растеж, стратегия, която този път може да се окаже по-малко ефективна, тъй като
властите предприемат твърд подход за овладяване на огнища на Covid. Инфраструктурата е стълб на
икономическото и социалното развитие, според Си;

 Така
Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/aziia/336/a/povecheto-indeksi-v-aziia-se-ponijiha-sledlihvenoto-povishenie-v-avstraliia-351342/

Китай се връща към старата си политика за стимулиране на растежа чрез публични инвестиции, подход,
който подхранваше дълг в миналото и причиняваше свръхкапацитет в някои сектори, като например големи
празни сгради в така наречените „градове-призраци“. Този път, правителството може да е по-неохотно да
подхранва инвестициите в имоти, предвид репресиите му срещу сектора и притесненията относно рисковете за
финансовата стабилност;

 Ускоряването на строителството също може да бъде трудно за постигане, тъй като правителството удвоява своя
подход Covid Zero, заключвайки градове като големи центрове Шанхай. Нарастват опасенията от подобно спиране
в столицата Пекин, тъй като градът предприема масови тестове на своите 22 милиона души.

 Досега

властите разочароваха финансовите пазари, като предоставяха ограничени стимули и не успяха да
Hang Seng Composite Industry - Properties &
изпълнят обещанията с конкретни действия.
THKD
Construction (HSCIPC)

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/pazari/538/a/kakva-e-prichinata-iaponiia-da-e-samotenostrov-sred-moreto-ot-inflaciia-349825

Икономистите понижаваха постоянно прогнозите
си за растеж през последните седмици, като
Morgan Stanley намали прогнозата си за тази
година с 40 базисни пункта до 4.2%, което е
много под целта на правителството от около 5.5%.

Местните

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/surovini/365/a/riiad-namali-cenite-na-petrola-na-fona-nacovid-blokadite-v-kitai-351662/

власти са планирали инвестиции в
големи проекти тази година от най-малко 14,8
трилиона юана (2,3 трилиона долара), според
анализ на Bloomberg. Това е повече от двойно
повече от новите разходи в инфраструктурния
пакет, одобрен от Конгреса на САЩ миналата
година.
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
Първични данни: www.investing.com
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Цените на газта продължават на достигат нови върхове за последните десетилетия в началото на май;







Цените на фючърсите на портокаловия сок поскъпнаха с около 10% през април;
Цените на памука задържаха високите стойности за последните деситилетия в началото на май 2022г.;
Най – голямо понижение на цената отбеляза алуминия през април месец;

Китай

ще намали митата за внос на въглища до нула от май за да гарантира енергийните доставки, се казва в
изявление на Министерството на финансите.
.

Текущите тарифи варират от 3% до 6% в зависимост от вида на въглищата, каза министерството в изявление от 26
април. Вносът на въглища в Китай е намалял с 24% до края на март тази година, тъй като глобалните цени се
покачиха.

Китай е най-големият вносител на въглища в света и всеки ход, който помага за увеличаване на покупките му, ще
Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/evropa/334/a/embargoto-vyrhu-ruskiia-petrol-moje-daprichini-golemi-glavoboliia-na-es-351567/

добави натиск върху цените на горивата, които нараснаха април месец, тъй като Европейският съюз и Япония
предприеха забрана на вноса на гориво от Русия, което допълнително затяга пазара.

Държавата

въведе тарифи за внос на въглища през 2014 г., като начислява 5% или 6% за различните видове
въглища за електроцентрали и 3% за антрацит и коксуващи се въглища за производството на стомана.

„Виждаме

руските въглища като вероятен основен бенефициент“, казват анализатори от Morgan Stanley,
включително Сара Чан в изследователско проучване. Този ход може да бъде отговор на „смущенията в логистиката
на вътрешни въглища“ в Цинхуандао, казаха те.

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/surovini/365/a/kak-reagirat-stranite-v-es-na-krizata-svnosa-na-gaz-ot-rusiia-351279/

2 000,00

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
Първични данни: www.investing.com
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Индонезия Русия беше вторият най-голям
доставчик на Китай миналата година. Китайските
купувачи март месец започнаха да плащат за малко
руски
въглища
в
юани,
за
да
избегнат
международните финансови институции на фона на
санкциите на САЩ и Европа срещу Русия.
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най-големият доставчик на въглища в
Китай, вече се радва на нулеви вносни тарифи.
Австралия също го прави, но Китай спря вноса от
нацията през 2020 г. на фона на геополитически
спор.

Цена на въглища - 5 години
Coking Coal Futures - (DJMc1)
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/sviat/527/a/stremejyt-na-evropa-da-zagyrbi-ruskiia-gaz-sesblyskva-s-mnogo-prepiatstviia-351569/

северната китайска провинция Хъбей, затвори
квартал в края на април
след коронавирусни
инфекции.

ЦЕНА
ВЪГЛИЩА, CNY

Mar 28, 2017

Цинхуандао, ключов град на въглищно пристанище в

TRADER BEURZEN
STORY

Ако Вие сте трейдър/инвеститор и искате да споделите своята
история на капиталовите пазари, заедно със снимков материал
като TOP STORY – тя може да бъде част от BEURZEN STORIES.
e-mail: asset_management@concord-am.bg
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Конкорд Асет Мениджмънт АД
Наталия Петрова – изпълнителен директор и инвестиционен консултант
Димитър Жилев - зам. председател на СД
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ЗА КОНТАКТИ
e-mail: Asset_Management@concord-am.bg
телефон: +359 2 816 43 45
адрес: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров“ № 117
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Ограничение на отговорността
Настоящият документ е единствено с информационна цел и той не
представлява съвет, оферта или покана за инвестиране във
финансови инструменти. В своята цялост или част от него същият
не е основание за договорно обвързване или друг вид обвързване.
Информацията не представлява препоръка за инвестиции във
финансови инструменти, вкл. взаимни фондове, и не трябва да се
тълкува като такава. Информацията в настоящия документ е
актуална към датата на създаване на документа. Тя може да бъде
променена в бъдеще, без това да бъде отразено в документа.
Настоящият документ не предоставя и не гарантира каквито и да
било финансови, данъчни, правни или счетоводни съвети.
Консултирайте се със своите финансови, данъчни, правни или
счетоводни консултанти, преди да предприемете каквито и да било
транзакции.
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите във финансови инструменти, вкл. в дялове на
взаимни фондове, следва да имат предвид, че: стойността на
финансовите инструменти, вкл. дяловете, както и доходът от тях
могат да се понижат - печалбата не е гарантирана и инвеститорите
поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им
размер; инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от
гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция;
предишните резултати от дейността на фондовете нямат по
необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспектът и
учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса
на УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД, както и на интернет
страницата на дружеството.

ОГРАНИЧЕНИЕ
НА
ОТГОВОРНОСТТА
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