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"В този свят ценя единствено верността. Без нея ти си никой и 
нямаш никого. В живота това е единствената валута, която 
никога не се обезценява.»

Владимир Висоцки
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€ По предварителни данни производственият PMI спада на 49.2 през юли в Германия;

€ По предварителни данни производственият PMI спада на 49.6 през юли във Франция; 

€ По предварителни данни производственият PMI 49.6 през юли в еврозоната;

€ По предварителни данни PMI на услугите спада на 50.6 през юли в еврозоната;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/EVROPA/334/A/RUSIIA-NAMALIAVA-OSHTE-

DOSTAVKITE-PO-SEVEREN-POTOK-OT-SRIADA-356908/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/evropa/334/a/prevryshta-li-se-italiia-v-goliamoto-

kanarche-v-minata-na-evrozonata-356956/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/pazari/538/a/rusiia-razrabotva-svoi-cenovi-indeksi-za-

surovinite-356812/

Потребителските цени са се повишили с 9.4% спрямо

година по-рано, което е най-голямото увеличение от

февруари 1982 г., съобщи Службата за национална

статистика;

Сега цените растат много по-бързо от заплатите.

Болката за домакинствата се очаква да се влоши, като

прогнозата за инфлацията ще надхвърли 11% през

октомври, когато започне ново увеличение на цените на

енергията. Профсъюзите, представляващи работниците

в публичния сектор заплашват със стачки след като

правителството предложи увеличения на заплатите,

възлизащи на значително намаление в реално

изражение.

Източник: Office for National Statistics

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerp

riceinflation/latest

Графика: Конкорд Асет Мениджмънт АД 

 Европейската централна банка увеличи лихвените проценти за първи път от 11 години в опит да охлади

необузданата инфлация в еврозоната. Централната банка на 19-те нации изненада пазарите като повиши

референтната си лихва с 50 базисни пункта, свеждайки лихвата по депозитите до нула. Пазарните участници

очакваха по-малко повишение от 25 базисни пункта;

ЕЦБ каза, че това движение на лихвените проценти ще подпомогне връщането на инфлацията към

средносрочната цел на Управителния съвет чрез укрепване на стабилизирането на инфлационните очаквания и

като гарантира, че условията на търсенето се приспособяват, за да се постигне целта за инфлация в

средносрочен план. Целта на централната банка за инфлация е 2%;

Говорейки след обявяването на решението, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард описа оправданието за по-

голямото увеличение с думите: „Инфлацията продължава да бъде нежелано висока и се очаква да остане над

нашата цел за известно време. Последните данни показват забавяне на растежа, което замъглява перспективите

за втората половина на 2022 г. и след това.“

Инфлацията в Обединеното кралство достигна нов 40-годишен връх през юни, засилвайки кризата с разходите

за живот и оказвайки натиск върху Bank of England да осигури агресивно увеличение на лихвените проценти

следващия месец;
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$ По предварителни данни PMI на услугите на САЩ спада на 47.0 за юли; 

$ По предварителни данни производственият PMI е 52.3 през юли в САЩ спрямо 52.7; 

$ Продажбата на съществуващи жилища през юни в САЩ са спаднали на  5.12 М от 5.41М от предходния месец;  
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/sasht/337/a/silniiat-dolar-iztri-miliardi-ot-korporativnite-

pechalbi-v-sasht-356846/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/sasht/337/a/moje-li-inflaciiata-vsyshtnost-da-ni-spasi-

ot-recesiiata-356371/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/sasht/337/a/za-horata-na-baidyn-tehnicheskata-

recesiia-vse-oshte-ne-oznachava-realna-356913/

Поръчките за дълготрайни стоки отбелязват изненадващи ръстове във всяка категория, въпреки че има някои леки

ревизии в посока надолу на основните поръчки за май. Все пак, това предполага известен ръст на приноса на

капиталовите разходи за растежа;

В САЩ ежедневните нужди изяждат повече от бюджетите на домакинствата и оставят на купувачите по-малко пари,

които да харчат за артикули, които искат, като нови дрехи.

Крейг Джонсън, основател на консултантската компания за търговия на дребно Customer Growth Partners, каза, че

спадът в дискреционните разходи се дължи на това, че домакинствата с по-ниски доходи харчат повече за основни

неща поради инфлацията. Освен това той допълни, че хората с по-високи доходи харчат повече за услуги като пътуване

и развлечения, вместо за продукти, произтичащи от пандемията;

В края на юли управителите на ФЕД повишиха референтната лихва по заеми със 75 базисни пункта до диапазон от

2,25% до 2,5% и казаха, че очакват „продължаващите увеличения“ да са подходящи в зависимост от данните.

Инвеститорите залагат, че лихвите ще достигнат връх от около 3,3% тази година, преди Фед да започне скромно

намаляване през 2023 г. ФЕД през юни прогнозираха лихвите от 3,4% в края на годината и 3,8% през декември 2023 г.

„Шансовете за рецесия са 50-50“, според Лу Крандъл, главен икономист на Wrightson ICAP LLC.

Преминаването по границата между едва нарастващия

растеж и рецесията е трудно постижимо за всяка централна

банка. Икономиката става по-уязвима на сътресения и

бизнес настроението може внезапно да се влоши, ако

печалбите започнат да изчезват, предизвиквайки по-дълбок

спад;

Инвеститорите имат рефлексивно очакване, че Фед ще се

насочи към облекчаване - може би още през следващата

година - за да подкрепи икономиката, ако тя изостане,

както правеше отново и отново през последните две

десетилетия. Но през онези години инфлацията беше

ограничена и ниска и често се движеше под целта на

централната банка.
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❖ По предварителни данни PMI индексът на услугите е спаднал на 51.2 през юли в Япония;

❖ По предварителни данни производственият PMI е спаднал на 52.2 през юли в Япония;

❖ По предварителни данни PMI индексът на услугите е 50.4 през юли в Австралия;

❖ По предаварителни данни производственият PMI е 55.7 през юли в Австралия;
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/kitaiskata-ikonomika-narastva-edva-s-04-

356257/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/zashto-bylgariia-ne-uspiava-da-razvie-

tyrgovskite-si-otnosheniia-s-kitai-356430/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/uskoriavaneto-na-inflaciiata-v-iaponiia-razbuni-

duhovete-na-aziatskite-borsi-356749/

 Goldman Sachs намали прогнозата си за индекса MSCI China поради влошаващия се спад на пазара на имоти в

Китай. Инвестиционната банка намали перспективите си за печалби за индекса до нулев растеж за годината, спад

от 4% по-рано, според доклад, публикуван в средата на юли;

Пазарът на имоти в Китай беше под нов натиск през последните няколко седмици, тъй като много купувачи на

жилища спряха плащанията по ипотечните кредити. Те се оплакаха, че предприемачите с финансови затруднения

са твърде бавни, за да завършат строителството на апартаменти, които са били купени преди завършване, както е

обичайно в Китай;

През последните няколко години Пекин се опита да се справи с високата зависимост от дълга на строителните

предприемачи. Тъй като големи имена като Evergrande изпаднаха в неплатежоспособност в края на миналата

година, инвеститорите се притесниха от разпространение към останалата част от китайската икономика;

В края на месеца обаче инвеститорите възобновиха залозите си върху засегнатата индустрия, след като REDD

съобщи, че Държавният съвет на Китай е одобрил план за създаване на фонд в подкрепа на 12 предприемачи и

няколко нови фирми за недвижими имоти в затруднено положение. Ако бъде потвърдено, този ход ще отбележи

една от най-преките мерки, предприети досега от Пекин за спасяване на сектора, разтърсен от масивни

неизпълнения, спад в продажбите и разширяващ се бойкот на банковите заеми.

Според REDD, фондът е осигурил 50 милиарда юана

(7,4 милиарда долара) от China Construction Bank

Corp. и 30 милиарда юана за повторно кредитиране

от Народната банка на Китай. Сумата може да бъде

увеличена до между 200 милиарда юана и 300

милиарда юана;

12-те строителни предприемачи, които се очаква да

се възползват от спасяването на фонда, имат общ

краткосрочен дълг от 742 милиарда юана, пишат в

доклад анализатори на UBS AG, включително Джон

Лам. Числото ще нарасне до 4,05 трилиона юана, като

се вземе предвид сумата, дължима на купувачите на

жилища и доставчиците, добавиха те.
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http://www.investing.com/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/kitaiskata-ikonomika-narastva-edva-s-04-356257/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/zashto-bylgariia-ne-uspiava-da-razvie-tyrgovskite-si-otnosheniia-s-kitai-356430/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/uskoriavaneto-na-inflaciiata-v-iaponiia-razbuni-duhovete-na-aziatskite-borsi-356749/


❖ Цената на медта отбеляза спад от над 7% през юли 2022г. залагайки на потенциална рецесия;

❖ Цените на фючърсите на природния газ отбелязаха ръст от около 30% през юли 2022г.

❖ Цените на царевицата в САЩ отбелязаха значителен спад от около 20% през юли 2022г.;

❖ Цените на пшеннижата в САЩ отбелязаха значителен спад от около над 10% през юли 2022г.;

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/91/a/gazova-kriza-v-germaniia-shte-predizvika-

nervnost-v-ciala-evropa-356389/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/91/a/rusiia-cinichno-zaplashva-sdelkata-za-

iznos-na-zyrno-prez-cherno-more-356954/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/gryckite-korabosobstvenici-se-systezavat-s-

vremeto-predi-petrolnoto-embargo-356433/

И още от Инвестор.БГ..........
Рекордният внос на паладий в Китай от Русия е знак, че доставките от най-големия миньор в света се пренасочват,

според UBS Group AG. Китайските покупки на руски паладий нараснаха до 2,1 тона през юни, рекордно високо

ниво и около половината от общите покупки на страната. Това е знак, че доставките се насочват към Китай след

нахлуването на Русия в Украйна, според стратега за управление на богатството Джовани Стауново;

Руските суровини все повече намират дом в Азия, след като Западът се опита да ги отбягва. Доставките на други

благородни метали като злато за Европа и САЩ са почти напълно прекратени, въпреки че първите остават

зависими от природния газ;

Въпреки възходящите сигнали за китайското търсене, UBS очаква цената на паладия да се понижи през 2022 г.

Банката намали целевата си цена в края на годината с $200 до $1700 за унция поради перспективата за рецесия в

Европейския съюз и повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв. Силният внос вероятно е една от

причините паладият да се държи сравнително добре в сравнение с други благородни метали през изминалия месец;

Доставките на петрол на Русия за купувачите са намалели в продължение на пет последователни седмици,

намалявайки ги с 480 000 барела на ден, или 13%, от средата на юни;

Азиатските страни, доминирани от Китай и Индия, все още поемат повече от половината от целия суров петрол,

доставян от Русия, спрямо около една трета преди инвазията. Потоците към Азия представляват между 55% и 56%

от общия износ на Русия по море от началото на юни.

Обемът, превозван от Русия за Северна Европа,

продължава да се увеличава. По-голямата част от

това отива в резервоари за съхранение в

Ротердам, Холандия, с малки количества за

Полша и Финландия. Потоците през четирите

седмици до 22 юли са средно 490 000 барела на

ден, най-високото ниво от 12 седмици;

Приходите на Москва от експортни мита се

понижиха през седмицата до 22 юли с 13

милиона долара, или 8%, до 155 милиона долара

от 168 милиона долара през седмицата до 15

юли, според изчисления на Bloomberg. Източник: Kpler,  https://www.kpler.com/

Изменение на износа на петрол от Русия

https://www.investor.bg/analizi/91/a/gazova-kriza-v-germaniia-shte-predizvika-nervnost-v-ciala-evropa-356389/
https://www.investor.bg/analizi/91/a/rusiia-cinichno-zaplashva-sdelkata-za-iznos-na-zyrno-prez-cherno-more-356954/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/gryckite-korabosobstvenici-se-systezavat-s-vremeto-predi-petrolnoto-embargo-356433/
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.

8


