
Лицензирано от 
Комисия за финансов надзор 

ЛИЦЕНЗ №1/19.09.2005 г.

" Ако вашата единствена цел е да станете богати, вие 
никога няма да я постигнете «»

Джон Рокфелер

BEURZEN STORIES 
УД “КОНКОРД АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ“ АД

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sep 10,
2018

Nov 08,
2018

Jan 14, 2019 Mar 18,
2019

May 16,
2019

Jul 18, 2019 Sep 18,
2019

Nov 18,
2019

Jan 22, 2020 Mar 24,
2020

May 26,
2020

Jul 24, 2020 Sep 24,
2020

Nov 24,
2020

Jan 26, 2021 Mar 29,
2021

May 27,
2021

Jul 29, 2021 Sep 29,
2021

08-09-2022г.



€ По предварителни данни производственият PMI e 49.8 през август в Германия;

€ По предварителни данни производственият PMI e 49 през август във Франция; 

€ По предварителни данни производственият PMI e 49.7 през август в еврозоната;

€ По предварителни данни PMI на услугите e 50.2 през август в еврозоната;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/538-PAZARI/359219-REN-OT-ETSB-BANKATA-
SHTE-POVISHI-LIHVITE-SLEDVASHTATA-SEDMITSA-I-SLED-TOVA

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/564-AD-HOC/359510-PARIZH-GOTVIM-SE-ZA-
PALNO-SPIRANE-NA-GAZA-OT-RUSIYA

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/538-pazari/359012-investitorite-uvelichavat-zalozite-si-
sreshtu-evroto-sas-zasilvaneto-na-energiynata-kriza

Европейският съюз се готви да се намеси в
ценообразуването на електричество в Европа като в
краткосрочен план се обмисля таван на цените, а в
дългосрочен евентуално внедряване на механизма на
разпределение на ток и газ използван в Испания и
Португалия;

Композитният PMI за еврозоната предполага, че
еврозоната се насочва към рецесия поради растящите
разходи за енергия и най-лошото вероятно предстои.
Въпреки това ЕЦБ се приготвя към ново голямо
увеличение на лихвените проценти през септември;

Във Франция активността се сви за първи път от година
и половина. Разходите за електроенергия остават високи
въпреки наливането на огромни средства от страна на
правителството за смекчаване на високите цени;

Графика: Конкорд Асет Мениджмънт АД 
Първични данни: www.investing.com

Инфлацията в Обединеното кралство е на път да се повиши над 18% за първи път от почти половин век през
следващата година, тъй като цените на енергията растат, според инвестиционната банка Citigroup;

 Използвайки прогнозите за горната граница на цената на енергията на дребно, която анализаторите очакват да
нарасне до близо £6000 през април от £1971 в момента, британският икономист на Citi Бенджамин Набаро каза
в бележка, че индексът на потребителските цени на инфлацията ще достигне връх от 18,6% през януари;

Последният път, когато инфлацията беше по-висока от 18,6%, беше през 1976 г., след шок в предлагането на
петролa, който опустоши световната икономика и накара Обединеното кралство да търси помощ от
Международния валутен фонд. За последно достига това ниво през 1980 г., според данни на Bloomberg;

Набаро предупреди, че „рисковете остават в посока нагоре“ и може да се наложи Банката на Англия да повиши
лихвените проценти до 6% или 7%, „ако се появят признаци на по-вградена инфлация“. Той добави, че
нарастващата безработица вероятно ще ограничи необходимостта от такива рязки увеличения. През август BOE
прогнозира, че инфлацията ще достигне връх от „малко над 13%“ в края на тази година. Пазарите очакваха
лихвите да достигнат 3,5%.

0

10

20

30

40

50

60

70

1.
8.

20
19

 'г
.'

1.
10

.2
01

9 
'г.

'

1.
12

.2
01

9 
'г.

'

1.
2.

20
20

 'г
.'

1.
4.

20
20

 'г
.'

1.
6.

20
20

 'г
.'

1.
8.

20
20

 'г
.'

1.
10

.2
02

0 
'г.

'

1.
12

.2
02

0 
'г.

'

1.
2.

20
21

 'г
.'

1.
4.

20
21

 'г
.'

1.
6.

20
21

 'г
.'

1.
8.

20
21

 'г
.'

1.
10

.2
02

1 
'г.

'

1.
12

.2
02

1 
'г.

'

1.
2.

20
22

 'г
.'

1.
4.

20
22

 'г
.'

1.
6.

20
22

 'г
.'

1.
8.

20
22

 'г
.'

PMI PMI на еврозоната - 3 години
РАСТЕЖ

РЕЦЕСИЯ



$ По предварителни данни PMI на услугите на САЩ спада на 44.1 за август; 

$ По предварителни данни производственият PMI спада на 51.3 през август в САЩ; 

$ Продажбата на нови жилища през юли в САЩ са спаднали на 511 к от 585 к 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/a/515-ikonomika-i-makrodanni/359023-bogatite-amerikantsi-
vdigat-inflatsiyata-v-sasht

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/538-pazari/359116-svetovnite-pazari-se-sboguvat-s-
golyamata-umerenost-za-smetka-na-golyamata-volatilnost

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/518-energetika/359555-rusiya-obvini-sasht-za-
sprenite-gazovi-dostavki-v-evropa

Докладът за работните места в САЩ през август съдържа нюанси за дългоочаквано увеличение на предлагането на
работна ръка. Коефициентът на участие на работната сила скочи до 62,4% миналия месец, повишавайки нивото на
безработица до 3,7%, тъй като делът на тези, които влизат на пазара на труда, които успяват да намерят работа,
намалява. Но напливът от американци, търсещи работа, все още идва в контекста на продължаващото силно създаване
на работни места, което исторически е било необходима съставка за привличане на хората към търсене на работа;

Ако коефициентът на участие на работната сила продължи да нараства, това може да подкрепи аргумента на Фед за
по-малко агресивно затягане и да повиши шансовете за „меко кацане“ за икономиката на САЩ;

Само едни данни не прави тенденция и не е сигурно дали предлагането на работна ръка ще продължи да се разширява
с толкова стабилно темпо. Въпросът е дали увеличението на участието през август е било или не еднократен ефект,
свързан с отслабващата пандемия, и дали може да се запази дори при забавяне на растежа на работните места, което
много прогнозисти очакват когато по-високите лихвени проценти започват да тежат на икономиката;

Намаляване на търсенето и увеличаване на предлагането се случва ако хората са готови да се върнат на работа и това
е по-скоро промяна в поведението или психологическа промяна, да се сложи край на пандемичния отпуск, за да се
върнат американците на пазара на труда;

Това, което се наблюдава е несъответствие във времето -
първоначално компаниите бяха готови да наемат, а
работниците – не, а сега работниците може да са готови, а
фирмите вече да се спират;

Делът на работната сила за американците на възраст между
25 и 54 години скочи до 82,8% миналия месец от 82,4% през
юли, което го довежда до нивото от февруари 2020 г. от
83%. Участието на по-младите американци – тези на възраст
между 16 и 24 години – също се е повишило, но при 55,7%
все още е малко по-далеч от процента от преди пандемията
от 57%. За американците на възраст 55 и повече години
участието всъщност е спаднало до 38,6% - доста под нивото
от февруари 2020 г. от 40,3%.
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 По предварителни данни PMI индексът на услугите е спаднал на 49.2 през август в Япония;

 По предварителни данни производственият PMI е спаднал на 51.0 през август в Япония;

 По предварителни данни PMI индексът на услугите е спаднал на 49.6 през август в Австралия;

 По предаварителни данни производственият PMI е 54.5 през август в Австралия;
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/359590-rastezhat-na-
kitayskiya-iznos-se-zabavi-do-nay-niskoto-si-nivo-ot-april

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/564-ad-hoc/359606-kitay-obyavi-nay-silniya-referenten-
kurs-na-yuana-dosega

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/538-pazari/359584-yaponskata-tsentralna-banka-skoro-
nyama-da-otleti-ot-galabovata-si-kashturka

Oсновната инфлация на Япония от 2,4% през юли е над средното ниво от 0,2% през последните две десетилетия.
Със слабата йена, която надува цените на вноса, и компаниите, които повишават цените на всичко - от климатици
до бързо хранене, разходите за живот ще се покачат още повече през следващите няколко месеца;

Субсидиите за ограничаване на цените на бензина и ограничаване на разходите за вносна пшеница само ще
забавят повишаването на инфлацията над целта от 2% на централната банка. Това ще притисне домакинствата и
ще тества решимостта на BOJ да поддържа екстремни стимули, докато не се убеди, че рефлацията ще остане;

Въздействието на обезценяването на йената все още не се е проявило напълно. Валутата падна с 13% спрямо
долара от март до юли. Обикновено отнема шест месеца до една година на фирмите, за да отразят по-високите
разходи в цените си на преработени храни и потребителски стоки за дълготрайна употреба;

Ценовите етикети на 2431 хранителни артикула вероятно ще бъдат ревизирани нагоре само през август – в
сравнение с общо 8058 артикула от януари до юли, според Teikoku Databank. Очаква се тази вълна да достигне
пика си през октомври;

Последното проучване на BOJ Tankan показва, че фирмите прогнозират ръст от 2,9% на производствените цени
през следващите 12 месеца от текущото ниво - най-бързият темп на увеличение в серията данни от 2014 г.

Правителството въведе мерки за противодействие на
скока на разходите за живот:

• Програмата за субсидиране на горивото - която прекъсва
връзката между световните цени на петрола и цените на
бензина на бензиностанцията;

• Премиерът Кишида също призова за субсидии, за да се
премахнат ударите от по-високите цени на вносната
пшеница. Мерките, предложени да влязат в сила през 4-то
тримесечие, биха намалили основната инфлация с
допълнителни 0,1 процентни пункта;

Общонационална програма за субсидиране на пътувания,
може да намали основната инфлация с до 0,25 процентни
пункта.
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 Цената на овеса отбеляза спад от около 15% през август 2022г.;

 Цените на среброто отбелязаха спад от около 12% през август 2022г.

 Цените на царевицата в САЩ отбелязаха ръст от над 10% през август 2022г.;

 Цените на пшеннижата в САЩ отбелязаха ръст от над 8% през август 2022г.;

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/518-energetika/359572-kak-se-razlichavat-smetkite-za-
elektroenergiya-za-potrebitelite-iz-evropa

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/520-zemedelie/359003-ukrayna-iznasya-vse-poveche-
zarno-i-prez-dunav

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/a/538-pazari/359573-tsenata-na-amerikanskiya-surov-
petrol-padna-do-8-mesechno-dano

И още от Инвестор.БГ.......... Връщането на иранския суров петрол остава несигурно, но ако бъде постигнато споразумение за възстановяване
на ядреното споразумение от 2015 г., производството на страната от Персийския залив може да нарасне бързо, а
износът ще нарасне още по-рано.

Дългите преговори за възстановяването на Съвместния всеобхватен план за действие (или JCPOA, както е известна
сделката между Иран, петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Германия и Европейския съюз)
изглежда наближават своя край. САЩ проучват иранския отговор на „окончателното“ споразумение, внесено от ЕС.
Отговорът на Техеран е определен като конструктивен.

Държавите от ЕС все още внасят около 1,2 милиона барела на ден руски суров петрол по море, две трети от
количеството, което са вземали преди войските на Москва да нахлуят в Украйна. Но санкциите, които трябва да
влязат в сила през декември, ще ограничат този поток. Доставките от Иран биха могли да помогнат за запълването
на празнината.

Когато санкциите бяха облекчени през 2016 г., след приемането на JCPOA, производството на суров петрол в Иран
беше възстановено по-бързо и по-пълно, отколкото прогнозираха анализаторите. Без доказателства за щети на
петролни полета или съоръжения, този подвиг може да бъде повторен.

В началото на 2016 г. повечето анализатори очакваха
Иран да увеличи производството с 400 000 барела на
ден за шест месеца и 675 000 барела на ден след
година. Всъщност той надхвърли 12-месечната
прогноза за половината от това време и увеличи
добива с почти 1 милион барела на ден, до 3,8
милиона барела на ден, в рамките на една година
след облекчаване на ограниченията.

Увеличаването на износа беше още по-бързо, с
огромни обеми суров петрол, съхранявани в
резервоари на сушата и кораби около брега на Иран,
готови да бъдат преместени веднага щом купувачите
се върнат. Нацията е в подобна позиция днес, с
приблизително 100 милиона барела суров петрол и
кондензат в складове, които могат да бъдат пуснати
на пазара почти веднага.

Източник: https://www.gisreportsonline.com/r/iran-oil/
BP. Oil refers to crude oil, condensates and natural gas liquids

Производството на петрол на Иран
и ключови политически събития



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 – изготвил, изпълнителен директор и инвестиционен консултант
Димитър Жилев - зам. председател на СД
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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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