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€ Потребителските цени са нараснали с 8.7% на годишна база през май в Испания;

€ Потребителските цени са нараснали с 7.9% на годишна база през май в Германия;

€ Потребителските цени са нараснали с 5.8% на годишна база през май във Франция;

€ Потребителските цени са нараснали с 8.1% на годишна база през май в еврозоната; 
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/NOVINI/130/A/FABRICHNITE-PORYCHKI-V-

GERMANIIA-ZAPISAHA-PO-GOLIAM-SPAD-OT-OCHAKVANOTO-353619/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/dve-investicionni-banki-zavishiha-

prognozite-si-za-parichnoto-zatiagane-na-ecb-353569/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/rystyt-na-biznes-aktivnostta-vyv-

velikobritaniia-se-zabavi-do-14-mesechno-dyno-353647/

Европа от месеци изразява възмущение от

действията на Кремъл, като същевременно

ефективно дава възможност за задържане на

конфликта чрез солидни плащания за внос на руски

петрол и газ.

Според Центъра за изследване на енергията и чист

въздух, страните от ЕС са платили на Москва 57

милиарда евро за изкопаеми горива след инвазията

- несъстоятелна морална и дипломатическа позиция,

с която държавите-членки едва сега започват да се

справят;

Относно газта планът е все още да се намали

търсенето и да се увеличи неруското предлагане,

което Комисията оптимистично се надява, че може

да проправи пътя към драматично намаляване на

вноса тази година и евентуална независимост.

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

 Инфлацията в еврозоната се ускори до рекордно високо ниво, засилвайки дебата в Европейската централна

банка за това колко бързо да се повишат лихвените проценти от рекордно ниските нива;

Потребителските цени скочиха с 8.1% спрямо година по-рано през май, надхвърляйки средните очаквания от

7.8% Ускорението беше предизвикано от храните и енергията, след като руската инвазия в Украйна доведе до

покачване на цените на суровините. Показателят, който изключва волатилните елементи се повиши с 3.8%;

С повишаването на лихвите в САЩ и Обединеното кралство, ЕЦБ се готви да вдигне разходите по заемите, за да

се бори с безпрецедентния скок на цените на еврозоната. Президентът Лагард посочи, че е вероятно увеличение

с четвърт пункт по време на срещите през юли и септември;

Някои членове изказаха идеята за увеличение с половин базисни точки за първи път в историята на ЕЦБ,

отразявайки последното решение на Федералния резерв. Членът на Холандския управителен съвет Клаас Нот

заяви, че цифрите за инфлацията за май и юни ще определят дали такава стъпка е оправдана.
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$ Безработицата за май в САЩ е 3.6%, а почасовото заплащане с изключение на това в селското стопанство е с ръст 

от 0.3%; 

$ PMI на услугите на САЩ за май възлиза на  53.4 докато Markit Composite PMI е 53.6; 

$ Производственият ISM PMI за месец май на САЩ е 56.1, докато ISM Non-Manufacturing PMI възлиза на 55.9 ; 
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: Bureau of Labor Statistics

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/9/a/fed-se-sblyskva-s-inflacionnite-problemi-ot-

vremeto-na-pol-volkyr-353581/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/breinard-ot-fed-niama-prichina-za-pauza-

na-cikyla-lihveni-uvelicheniia-353389/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/inflaciiata-svi-potrebitelskoto-doverie-v-

sasht-do-trimesechno-dyno-353231/

Проблемите около коронавируса в Китай дават възможност САЩ да изпревари Китай за първи път от 1976 г. Втората

по големина икономика в света ще нарасне само с 2% тази година, според Bloomberg Economics, а за сравнение,

брутният вътрешен продукт на САЩ ще се увеличи с 2.8% тази година, прогнозира Bloomberg Economics;

Докато Пекин прилага фискални, парични и регулаторни мерки за стимулиране, въздействието се притъпява от

политиката Covid Zero на президента Си Дзинпин, която изисква строги ограничения на дейността поради

възникналите епидемии от вируси, САЩ се борят да се справят с високата инфлация;

След кампанията за „реформа и отваряне“, стартирана в края на 70-те години, Китай се радва на по-бързи темпове на

експанзия, като все още остава много потенциал за БВП на глава от населението, за да намали разликата със САЩ.

Президентът Байдън, който настоява законодателите в Конгреса да приемат пакет от законодателство, насочено към

укрепване на конкурентоспособността на САЩ срещу Китай, със сигурност ще се възползва от такъв относителен

резултат от растеж. Той оформи своята икономическа програма отчасти около демонстрирането на това дали

демокрациите могат да се противопоставят на авторитарния модел на Си;

Залогът е още по-висок за Си, който се очаква да изкара трети мандат като лидер на Комунистическата партия по-

късно тази година. Темпът на растеж от 2% би бил далеч под официалната цел за растеж на правителството от около

5.5% тази година.

Тазгодишната цел от „около 5.5%“, най-ниската,

поставена някога, беше определена от китайските

лидери преди последната вълна от блокиране в

метрополиси, включително Шанхай, които опустошиха

вътрешните разходи. Някои икономисти сега

изчисляват, че БВП на Китай се е свил през това

тримесечие на фона на спада в продажбите на дребно и

промишленото производство през април;

Месечният доклад за безработицата показа, че най –

много са назначени в сектора на отдиха и

хотелиерството като почасовото заплащане отчете по –

слаб ръст от 0.3% от очакванията на анализаторите;
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https://www.investor.bg/analizi/9/a/fed-se-sblyskva-s-inflacionnite-problemi-ot-vremeto-na-pol-volkyr-353581/
https://www.investor.bg/novini/130/a/breinard-ot-fed-niama-prichina-za-pauza-na-cikyla-lihveni-uvelicheniia-353389/
https://www.investor.bg/novini/130/a/inflaciiata-svi-potrebitelskoto-doverie-v-sasht-do-trimesechno-dyno-353231/


❖ Износът на Китай за май нараства с 16.9%;

❖ Брутният вътрешен продукт на Австралия за май нараства с 0.8%;

❖ Производственият PMI в Китай за май възлиза на 49.6;

❖ Непроизводственият PMI в Китай за май възлиза на 47.8;
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/razhlabvaneto-na-merkite-v-kitai-

podpomogna-aktivnostta-na-fabrikite-353170/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/avstraliia-odobri-nai-goliamoto-lihveno-

uvelichenie-ot-22-godini-353607/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/iaponskata-ikonomka-zapisa-po-lek-spad-ot-

obiavenoto-prez-pyrvoto-trimesechie-353703/

 Общо 33 конкретни мерки са предназначени за по-нататъшно стабилизиране на икономиката, съобщава

Китайското национално радио, позовавайки се на решение, взето от заседание на Държавният съвет,

председателствано от премиера Ли Къцян в края на май месец;

Фискални политики: Китай ще приложи данъчни отстъпки за повече индустрии и ще увеличи общата сума на

данъчните отстъпки с над 140 милиарда юана. Ще удължи забавянето на социалноосигурителните плащания до

края на годината и ще разшири мярката към по-проблемните сектори;

Финансови политики: Китай ще удвои квотата за приобщаващ инструмент за подкрепа на заеми за МСП тази

година;

Политики, свързани с веригата за доставки: Китай ще подобри мерките си за възобновяване на производството

и ще гарантира гладкото протичане на транспортирането на товари; ще увеличи вътрешните и международните

пътнически полети по подреден начин;

Мерки за увеличаване на потреблението и ефективните инвестиции: Китай ще намали данъка за покупка на

пътнически превозни средства с 60 милиарда юана, ще подкрепи необходимото търсене на жилища със

специфични за града мерки за собственост;

Мерки за енергийна сигурност: Китай ще

започне поредица от енергийни проекти;

Мерки за облекчение за безработните: Китай

ще свърже социалноосигурителния стандарт с

повишаването на потребителските цени;

Китай ще предложи повече от 140 милиарда юана

(21,1 милиарда долара) като допълнителни

данъчни облекчения, насочени главно към

бизнеса, тъй като се стреми да компенсира

тежкото въздействие на локдауните на

коронавирус върху икономиката си;

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

Jun
01,

2017

Nov
13,

2017

Apr
25,

2018

Oct
05,

2018

Mar
19,

2019

Aug
29,

2019

Feb
10,

2020

Jul
22,

2020

Jan
01,

2021

Jun
28,

2021

Dec
17,

2021

Jun
01,

2022

CNY /USD USD/CNY  5 години

http://www.investing.com/
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https://www.investor.bg/novini/130/a/iaponskata-ikonomka-zapisa-po-lek-spad-ot-obiavenoto-prez-pyrvoto-trimesechie-353703/


❖ Цените на газта продължават да достигат нови върхове за последните десетилетия в началото на юни

2022г.;

❖ Цените на фючърсите на петрола поскъпнаха с над 11% през май 2022г.;

❖ Цените на памука започнаха да спадат от високите стойности в началото на юни 2022г.;

❖ Най – голямо понижение на цената отбеляза цената на дървения материал през май 2022г.;

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/es-i-egipet-shte-podpishat-sporazumenie-za-

dostavka-na-gaz-353481/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/veselin-todorov-vtechneniiat-gaz-

ne-moje-da-byde-po-evtin-ot-gaza-po-tryboprovod-353508/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/kraiat-na-energiinite-pazari-takiva-kakvito-

gi-poznavahme-353553/

И още от Инвестор.БГ..........
Лидерите на ЕС се съгласиха да забранят по-голямата част от вноса на руски суров петрол, но дори преди

официалното действие вносът за Северозападна Европа е намалял;

Количеството руски суров петрол, което се превозва по море нарасна до близо 80 милиона барела през май,

отбелязва Kpler, спрямо по-малко от 30 милиона барела преди инвазията в Украйна;

Увеличаването на обема на суровия петрол по вода се дължи на факта, че все повече петрол се насочва по-далеч –

по-специално към Индия и Китай;

 Докато Индия традиционно внася много малко суров петрол от Русия - само между 2% и 5% годишно, според

наблюдателите на пазара - нейните покупки нараснаха през последните месеци. Индия купи 11 милиона барела

през март и тази цифра скочи до 27 милиона през април и 21 милиона през май, според данни на Kpler. Това е

рязък контраст с 12 милиона барела, които купи от Русия през цялата 2021 г.;

Китай вече беше най-големият единичен купувач на руски петрол, но неговите покупки на петрол също нараснаха.

От март до май той закупи 14.5 милиона барела - трикратно увеличение в сравнение със същия период на

миналата година, според данните на Kpler.

Докато суровият петрол Urals, която Русия

изнася, се търгува с отстъпка спрямо

световния бенчмарк, в началото на юни

цената му е 95 долара за барел – все още

много над това, което беше преди година;

ОПЕК+ ще увеличи производството с 648 000

барела на ден, както през юли, така и през

август, слагайки края на историческите

свивания на производството, приложени от

ОПЕК+ по време на пандемията;

През последните месеци производството

нарастваше между 400 000 и 432 000 барела

на ден всеки месец.

Източник: https://www.cnbc.com/; 

https://www.kpler.com/

https://www.investor.bg/surovini/365/a/es-i-egipet-shte-podpishat-sporazumenie-za-dostavka-na-gaz-353481/
https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/veselin-todorov-vtechneniiat-gaz-ne-moje-da-byde-po-evtin-ot-gaza-po-tryboprovod-353508/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/kraiat-na-energiinite-pazari-takiva-kakvito-gi-poznavahme-353553/
https://www.cnbc.com/
https://www.kpler.com/


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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ЗА КОНТАКТИ
e-mail: Asset_Management@concord-am.bg

телефон: +359 2 816 43 45

адрес: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров“ № 117

Конкорд Асет Мениджмънт АД

Наталия Петрова – изпълнителен директор и инвестиционен консултант

Димитър Жилев - зам. председател на СД

www.concord-am.bg
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ОГРАНИЧЕНИЕ
НА

ОТГОВОРНОСТТА

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.
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