
Лицензирано от 

Комисия за финансов надзор 

ЛИЦЕНЗ №1/19.09.2005 г.

"Човек може дълго време да живее с парите, които чака."

Уилям Фокнър
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€ По предаварителни данни производственият PMI спада на 52 през юни в Германия;

€ По предаварителни данни производственият PMI спада на 51 през юни във Франция; 

€ По предаварителни данни производственият PMI спада на 52 през юни в еврозоната; 

По предаварителни данни производственият PMI спада на 53.4 през юни във Великобритания;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/NOVINI/130/A/BIZNES-KLIMATYT-V-GERMANIIA-

SE-PODOBRIAVA-NO-KOMPANIITE-VSE-OSHTE-SA-PESIMISTI-354838/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/9/a/centralnite-bankeri-se-sybirat-okolo-kryglata-

masa-354918/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/9/a/ruskiiat-defolt--istoriia-s-prodyljenie-354934/

 Но дори когато веригите за доставки постепенно се

подобряват, отслабването на търсенето поради

рекордната инфлация и забавянето на световната

икономика замъглява прогнозите за продажбите

въпреки конкурентите предимства по отношение на

ниското евро и силния долар;

За да компенсират загубените продажби, много

производители на автомобили повишиха цените и

прехвърлиха производството към най-скъпите си

модели, които носят по-големи печалби. Но тази

стратегия може да се сблъска с ограничения, тъй

като потребителите се борят по-широко с

инфлацията. Според скорошно проучване на

обществената телевизия ARD, близо половината от

всички германци планират да намалят разходите

тази година;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

 Продажбите на нови автомобили в Европа спаднаха за 11-ти пореден месец, тъй като рекордната инфлация и

спадащото доверие на потребителите се присъединиха към продължителните прекъсвания на веригата за

доставки;

Регистрациите са паднали с 12,5% до 948 149 превозни средства през май, съобщи Европейската асоциация на

производителите на автомобили. Най-тежко засегната сред големите автомобилни производители беше

Volkswagen AG, който отбеляза спад на продажбите с повече от 21% спрямо същия месец на миналата година;

След близо година на спад, производителите на автомобили наскоро видяха проблясъци на подобрение,

съобщавайки, че някои ограничения в доставките - като липсата на полупроводници - започват да се

облекчават;

 Прогнозите от LMC Automotive понижиха прогнозите си за целогодишните продажби на леки автомобили в

Западна Европа отново през юни , за пети път тази година. Сега те очакват 9,8 милиона доставки тази година,

което е спад от 7,4% спрямо 2021 г. През януари LMC прогнозира, че продажбите ще нараснат с 9%;

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

Mar 24,
2022

Apr 04,
2022

Apr 13,
2022

Apr 22,
2022

May 03,
2022

May 12,
2022

May 23,
2022

Jun 01,
2022

Jun 10,
2022

Jun 21,
2022

EUR/CHFUSD/CHF USD/CHF и EUR/CHF
3 месеца

USD/CHF EUR/CHF

https://www.investor.bg/novini/130/a/biznes-klimatyt-v-germaniia-se-podobriava-no-kompaniite-vse-oshte-sa-pesimisti-354838/
https://www.investor.bg/analizi/9/a/centralnite-bankeri-se-sybirat-okolo-kryglata-masa-354918/
https://www.investor.bg/analizi/9/a/ruskiiat-defolt--istoriia-s-prodyljenie-354934/
http://www.investing.com/


$ По предварителни данни PMI на услугите на САЩ за юни спадат на 51.6; 

$ По предаварителни данни производственият PMI спадат на 52.4 през юни в САЩ; 

$ Продажбата на съществуващи жилища през май в САЩ са се увеличили от 2.39М на 5.41М;  
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: 

https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/91/a/bolezneniiat-urok-na-worldcom-za-dneshniia-

mechi-pazar-354230/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/91/a/tri-faktora-svyrzani-s-inflaciiata-v-sasht-

koito-si-struva-da-se-razgledat-354478/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/sasht/337/a/mvf-poniji-prognozata-si-za-rysta-na-

ikonomikata-na-sasht-do-29-za-2022-g-354876/

Пауъл извърши най-голямото увеличение на лихвения процент на централната банка от 1994 г. през юни и посочи

явната възможност за още едно голямо увеличение с три четвърти процентни пункта през юли;

Той открито подкрепи за първи път повишаването на лихвите в рестриктивна територия с цел охлаждане на пазара на

труда и увеличаване на безработицата – стратегия, която в миналото често е водила до икономически спад;

Това е Федералният резерв от времето на Волкър - Фед е готов да предприеме нарастване на безработицата и рецесия,

за да предотврати повторението на грешките от 70-те години. Шокове в предлагането няма да се коригират сами, така

че Фед трябва да намали търсенето, за да отговори на света с ограничени доставки;

Промяната в позицията носи опасности не само за икономиката, но и за финансовите пазари и президента Джо

Байдън. Акциите паднаха през последните месеци, тъй като Фед затяга кредитите, за да се справи с инфлационния

натиск, който се оказа по-устойчив и широко разпространен, отколкото очакваше;

 Плановете на Федералния резерв е да покачи лихвата до 3,4% до края на тази година и 3,8% в края на 2023 г. Това е

доста над лихвите от 2.5%, които се смятат, че са неутрални за икономиката - нито стимулира, нито ограничава

растежа. Плановете през март бяха с текущата цел от 1.9% до 2.8 % съответно за 2022г. и 2023г.;

Ситуацията може да бъде много пагубна за демократите в

Конгреса по време на междинните избори през ноември, но

досега политиките на Байдън – като освобождаването на

260 милиона барела SPR – не успяха нито да свалят цените

на петрола, нито на бензина. Ето един поглед към други

политики, които Белият дом обмисля:

1. Среща с изпълнителни директори на компаниите на петрол

и газ;

2. Данъчен мораториум върху бензина;

3. Непредвиден данък върху петролните компании;

4. Възстановяване на забраната за износ на суров петрол;

5. Забрана на износа на петролни продукти;

6. Спиране на Закона на Джоунс;

7. Натиск зад кулисите върху спекуланти, производители,

рафинерии и чуждестранни компании
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https://www.investor.bg/analizi/91/a/bolezneniiat-urok-na-worldcom-za-dneshniia-mechi-pazar-354230/
https://www.investor.bg/analizi/91/a/tri-faktora-svyrzani-s-inflaciiata-v-sasht-koito-si-struva-da-se-razgledat-354478/
https://www.investor.bg/sasht/337/a/mvf-poniji-prognozata-si-za-rysta-na-ikonomikata-na-sasht-do-29-za-2022-g-354876/


❖ Продажбите на дребно в Австралия са нараснали с 0,9% на месечна база през май;

❖ Японските продажби на дребно записаха трети пореден месечен ръст през май;

❖ Печалбите на чуждестранните компании в Китай не показват признаци на възстановяване

през първите пет месеца на годината;

BEURZEN STORY в
АЗИЯ

4

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/91/a/zashto-kitai-ne-se-prevryshta-vyv-finansova-

supersila-354552/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/pechalbite-na-chujdite-firmi-v-kitai-se-svivat-

vypreki-kraia-na-covid-merkite-354937/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/444/a/iaponiia-signalizira-che-shte-otstypi-pred-

natiska-na-toyota-za-hibridnite-koli-354819/

 Банката на Япония се откроява с това, че запазва основните си настройки непроменени: в началото на юни

банката остави референтния си лихвен процент на отрицателна територия, докато доходността по 10-годишните

облигации ще бъдат оставени ограничени около нулата. Единствената забележима промяна в изявлението на

управителя беше, че развитието на пазара изисква „надлежно внимание“. Трейдърите приеха липсата на нещо по-

стабилно като знак за агресивна продажба на йената, добавяйки към спад от около над 18% спрямо долара тази

година;

 Шансовете BOJ да промени политиката по принцип са малки, като се има предвид, че Курода и членовете са

подчертали ангажимента си към стимулиране. Но като се има предвид суматохата от последните дни – значително

затягане в САЩ, обещанието за повече повишения на лихвите в Обединеното кралство и натиска в еврозоната за

укрепване на облигациите – не може да се изключи някаква промяна в позицията на Банката на Япония.

Японските власти звучат неспокойно от степента на спада на йената;

В същото време не е като инфлацията да не се е отразила в Япония - темпът на увеличение на цените най-накрая

надхвърли целта от 2%. Курода обаче иска да види доказателства, че може да остане там за постоянна основа,

преди да предприеме покачване на лихви;

Много азиатски технологични фирми и производители на автомобили са изправени пред по-малко

предизвикателства с доставките, но логистичните препятствия остават за някои и може да се продължат до 2023

г.;

Няколко проблема продължават, като празните

контейнери, които са от решаващо значение за

износителите от Азия. Те се забиват в пристанището на

Ротердам, тъй като нарастващият брой недоставени

стоки в най-натоварения експортен център в Европа

принуждава океанските превозвачи да дават

приоритет на пратките на пълни карго кутии;

Забавянето на растежа също изглежда по-вероятно.

Световна икономика, която вече се бори с инфлацията

и изтощителна война, е изправена пред още една

заплаха: разплитането на огромен жилищен бум;
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https://www.investor.bg/analizi/91/a/zashto-kitai-ne-se-prevryshta-vyv-finansova-supersila-354552/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/pechalbite-na-chujdite-firmi-v-kitai-se-svivat-vypreki-kraia-na-covid-merkite-354937/
https://www.investor.bg/novini/444/a/iaponiia-signalizira-che-shte-otstypi-pred-natiska-na-toyota-za-hibridnite-koli-354819/


❖ Цената на медта отбеляза спад от над 10% през юни 2022г. залагайки на потенциална рецесия;

❖ Цените на фючърсите на желязото отбелязаха спад през юни 2022г.в очакване на потенциална рецесия;

❖ Цените на памука отбелязаха значителен спад от около 30% през юни 2022г.;

❖ Цените на никела отбелязаха значителен спад от около 20% през юни 2022г.;

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/prihodite-na-rusiia-ot-iznos-na-gaz-za-

evropa-veroiatno-ostavat-na-nivata-ot-2021-g-354766/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/pazari/538/a/zashto-g-7-zabraniava-vnosa-na-rusko-

zlato-354915/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/bloomberg-tankeri-s-ruski-neft-izchezvat-ot-

radarite-nasred-okeana-354731/

И още от Инвестор.БГ..........
Желязната руда отбеляза значителен спад, като политиките за растеж на Китай не успяха да успокоят пазара,

който се страхува от пренасищане със стомана на фона на признаците, че глобалното търсене отслабва;

 Китайската икономика се бори да излезе от парализата, предизвикана от вируси, а държавните разходи не

успяват да компенсират напълно продължаващия спад в сектора на имотите. Слабото търсене засяга китайските

производители на стомана. Към 22 юни най-малко 18 доменни пещи вече са преминали в планова поддръжка,

според местния консултант Mysteel Global, утрояване спрямо само преди шест дни, като производството на

разтопено желязо намалява с 54 300 тона на ден;

Други признаци на отслабване на търсенето стават забележими. Доставките на руда от Бразилия спаднаха през

първите 12 работни дни на юни, а австралийските доставки спаднаха с 20% през седмицата до 3 юни, което

сигнализира за забавяне на търговските потоци на фона на повишената несигурност. Предвидено е и глобално

оттегляне на жилищата, като продажбите на съществуващи жилища в САЩ паднаха до почти двегодишно дъно,

тъй като нарастващите лихви по ипотеките задушават търсенето;

От януари до май 2022 г. вносът на втечнен природен газ в Европейския съюз и Обединеното кралство възлизаше

на средно 14,9 Bcf/ден, което е с 5,9 Bcf/ден (66%) повече от средното годишно през 2021 г. и с 4,7 Bcf/ден повече

от периода преди пандемията висок от 10,3 Bcf/d през 2019 г., според данни на CEDIGAZ.

Евтиният руски петрол намира своя път в повече

краища на китайската рафинираща индустрия,

като купувачи от крайбрежни и вътрешни

региони грабват товари, които САЩ и Европа не

могат да докоснат;

Китайски компании, регистрирани в девет

административни региона в цялата страна,

внесоха рекордно количество руски суров петрол

май месец, показват митническите данни.

Доставките също така достигнаха до най-много

предприятия от януари 2020 г., което

предполага, че намират нови клиенти на най-

големия пазар за рафиниране в Азия.

Източник: Data source: CEDIGAZ Note: Others includes 
Poland, Lithuania, Croatia, Greece, Finland, Sweden, and 
Malta. Europe refers to the 27 countries of the European 
Union and the United Kingdom.
https://www.hellenicshippingnews.com/europe-imported-

record-amounts-of-liquefied-natural-gas-in-2022/

https://www.investor.bg/surovini/365/a/prihodite-na-rusiia-ot-iznos-na-gaz-za-evropa-veroiatno-ostavat-na-nivata-ot-2021-g-354766/
https://www.investor.bg/pazari/538/a/zashto-g-7-zabraniava-vnosa-na-rusko-zlato-354915/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/bloomberg-tankeri-s-ruski-neft-izchezvat-ot-radarite-nasred-okeana-354731/
https://www.hellenicshippingnews.com/europe-imported-record-amounts-of-liquefied-natural-gas-in-2022/


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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