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€ По предварителни данни производственият PMI e 45.7 през октомври в Германия;

€ По предварителни данни производственият PMI e 47.4 през октомври във Франция; 

€ По предварителни данни производственият PMI e 46.6 през октомври в еврозоната;

€ По предварителни данни PMI на услугите e 48.2 през октомври в еврозоната;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/538-PAZARI/363085-LAGARD-TRYABVA-DA-

PRODALZHIM-SAS-ZATYAGANETO-DORI-PRI-NARASNALI-RETSESIONNI-RISKOVE

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/518-ENERGETIKA/363077-ZARADI-KRIZATA-

GERMANSKATA-INDUSTRIYA-SVIVA-POTREBLENIETO-NA-GAZ

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/362431-nov-gazoprovod-shte-svarzhe-

barselona-i-marsiliya

Цените на газа могат да продължат да отразяват

облекчението, че енергийната криза няма да се

влоши непосредствено, ако няма повече

прекъсвания на потоците от Русия, няма

изненадващи големи прекъсвания и особено ако

началото на зимния отоплителен сезон продължи да

се отлага;

 Междувременно ЕС разработва мерки за

облекчаване на бремето на кризата върху

домакинствата и компаниите, което носи

перспективата нови скокове на цените да бъдат

избегнати поне за известно време;

Инфлацията в еврозоната за октомври се покачи

на нов връх от 10.7% за една година;

Източник: Първични данни : https://www.investing.com/

Графика: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Тръбопроводните доставки от Москва са спаднали до едва около 20% от това, което са били преди войната в

Украйна. Загубата на тези обеми би затруднила Европа да попълни важни резервоари в края на зимата, което

потенциално ще затрудни и следващата година;

Но германският министър на икономиката Робърт Хабек каза пред Handelsblatt, че страната ще бъде в много по-

добра позиция през следващата зима от тази, тъй като постъпва повече LNG. Доставките от места, включително

Норвегия и Холандия, трябва да компенсират около една трета от загубените потоци на затворения тръбопровод

на руски газ. Германските хранилища за природен газ се повишиха до 238,3 тераватчаса, или 97% запълненост,

през седмицата до 22 октомври в сравнение със средната стойност за 5 години от 89% за това време на годината,

според Gas Infrastructure Europe;

Германия, Австрия имат най-големите едноседмични промени, измерени в TWh. Унгарските запаси са били най-

малко пълни на процентна база, докато нивата на съхранение в Чешката република са били най-малко пълни в

сравнение със средната стойност за 5 години за това време на годината. Унгария имаше втория най-нисък

процент на пълнота спрямо средното за 5 години. Испания, Германия са най-пълни спрямо средната сезонна

стойност за 5 години;
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$ Предварителните данни на PMI на услугите на САЩ е 46.6 за октомври; 

$ Производственият PMI е 50.4 през октомври в САЩ; 

$ Продажбите на автомобили през октомври в САЩ нарастват на 14.90M спрямо 13.50M 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/534-novini/362709-tsenite-na-zhilishtata-v-sasht-belezhat-

nay-golemiya-si-spad-ot-2009-g-nasam

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/539-banki-i-zastrahovateli/362970-parite-v-broy-v-

potrebitelite-oshte-dalgo-shte-poddarzhat-visokite-lihvi-v-sasht

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/362718-edna-

ikonomicheski-otslabena-evropa-ne-e-v-interes-na-sasht

Инфлацията, която сега е на върхове от четири десетилетия, и реакцията на паричната политика към нея помогнаха

S&P 500 да се понижи с близо 20% към края на октомври. И потребителите наистина се чувстват по-малко богати.

Потребителското доверие в САЩ падна повече от очакваното до тримесечно дъно през октомври, като индексът на

Conference Board падна до 102,5 от 107,8. Отдръпването засили песимистичните перспективи, които американците

имат към икономиката, тъй като цените на стоките и услугите скочиха. С течение на времето графиката на

потребителското доверие все повече ще заприлича на графиката на фондовия пазар;

Същото важи и за жилищния пазар в САЩ, който претърпя внезапен обрат, ефективно потискайки търсенето и

понижавайки цените с най-много за всеки месец от 2009 г. насам. Индексът S&P CoreLogic Case-Shiller, измерващ

цените в 20 големи града в САЩ, падна с 1,3 % на месечна база през август за втори пореден път. Chun Yao и Colin

Johanson от Barclays обвиняват за това „влошената оценка на потребителите за текущите условия, с по-малко

оптимизъм за бизнес условията и пазара на труда“. Погледът към индекса показва, че има много място за по-нататъшно

падане;

 По този начин борбата срещу инфлацията се печели и в крайна сметка Фед ще забави повишаването на лихвените

нива. Отрицателният ефект на богатството ще помогне на Фед да се бори с инфлацията, но, за съжаление, това е и

друга форма на затягане, която би могла да допринесе за рецесия през 2023 г.

Иронията е, че виждаме най-силния растеж за годината,

когато нещата всъщност се забавят. Жилищният пазар се

свива, потреблението се забавя. БВП расте, но не поради

всички правилни причини. Икономиката на САЩ нарасна

с годишен темп от 2,6 процента през третото тримесечие,

отбелязвайки първото си увеличение през 2022 г. и рязък

обрат след шест месеца на свиване – въпреки

продължаващите страхове, че страната е изложена на риск

от рецесия;

Най-големият тласък относно БВП дойде от намаляващия

търговски дефицит, като американските търговци на

дребно внасят по-малко артикули и изнасят повече стоки,

както и услуги, като например пътувания. Това е рязък

обрат спрямо по-рано през годината, когато разликата

между входящите и изходящите стоки беше най-голямата в

историята.
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❖ Производственият PMI в Китай спада на 49.2 през октомври;

❖ Производственият PMI остава на 50.7 през октовмри в Япония;

❖ Производственият PMI на Австралия се понижава на 52.7 за октомври;

❖ Composite PMI на Китай спада на 49.0 за октомври;
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/534-novini/363084-kitayskite-stroitelni-kompanii-imat-

dalg-za-292-mlrd-dolara-s-padezh-prez-2023-g

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/363110-biznes-aktivnostta-

v-kitay-se-podobri-no-ostava-ogranichena

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/363100-avstraliya-povishi-lihvite-do-9-

godishen-vrah

Желязната руда е подложена на натиск, тъй като потреблението отслабва в Китай поради неволите на жилищния

пазар на страната и ограниченията на Covid. Търсенето в световен мащаб също намалява, тъй като по-строгата

парична политика и енергийната криза в Европа разтърсват големите икономики;

Надеждите, че наскоро приключилият конгрес на Комунистическата партия ще доведе до облекчаване на

водещата политика на президента Си Дзинпин за овладяване на дългове за недвижими имоти, избледняха.

Запасите от стомана в страната отново се увеличават, докато зимните ограничения на производството и

енергийната криза в Европа натежават върху производството;

Стоманата достигна 82,45 долара за тон в Сингапур на 27 октомври, най-ниската цена от май 2020 г. Цените са

паднали с повече от 50% от пика през март;

Икономистите понижиха прогнозата за годишния растеж на Австралия за 2023 г. и предупредиха, че повишената

инфлация, подхранвана от по-високите цени на енергията и храните, остава най-големият риск за икономиката.

Средната оценка за брутния вътрешен продукт през следващата година беше намалена до 2% от предишните 2,3%,

което означава, че ще се забави до половината от прогнозирания за тази година темп от 4%, показа последното

проучване на Bloomberg;

Премиерът Фумио Кишида изрази подкрепата си за разделение

на дейността с централната банка. Това включва финансовото

министерство да ограничи колебанията в йената и да

предложи подкрепа за смекчаване на нарастващите цени,

докато BOJ преследва стабилна инфлация, подкрепена от

ръста на заплатите, за да подхранва по-нататъшния

икономически растеж;

Курода в крайна сметка не може да контролира как пазарните

играчи тълкуват неговите забележки, но той трябва да намери

внимателен баланс между подчертаването на необходимостта

от продължаване на облекчаването и риска от предизвикване

на по-нататъшно отслабване на йената. Всякакви

невнимателни думи или действия на Курода биха могли да

нарушат консенсуса с правителството;
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❖ Цената на кафето в САЩ отбеляза спад от над 19% през октомври 2022г.;

❖ Цените на памука в САЩ отбелязаха спад от около 15% през октомври 2022г.

❖ Цените на суровия петрол отбелязаха ръст от над 10% през октомври 2022г.;

❖ Цените на платината отбелязаха ръст от около 8% през октомври 2022г.;

.

BEURZEN STORY 
СТОКИ

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/363121-dobivat-na-gazprom-se-sviva-s-

pochti-20-za-desetmesechieto

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/520-zemedelie/362981-svetovnite-dostavki-na-hrani-

sa-v-risk-zaradi-otteglyaneto-na-rusiya-ot-chernomorskata-zarnena-sdelka

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/362992-iznosat-na-ruski-petrol-

namalyava-prez-oktomvri

И още от Инвестор.БГ..........
 60 кораба с втечнен природен газ плават бавно или са закотвени около Северозападна Европа, Средиземно море и

Иберийския полуостров, според MarineTraffic. Европейските цени на газа скочиха над 340 евро (332,6 долара) за

мегаватчас в края на август, но 24 октомври паднаха под 100 долара за първи път, откакто Русия спря доставките.

Преди войната цената е била едва 30 евро.

Корабите се считат за плаващи хранилища за втечнен природен газ, тъй като не могат да разтоварват и

ситуацията оказва влияние върху цената на природния газ и тарифите за навло;

Природният газ е от решаващо значение за европейските енергийни нужди през зимата и Русия намали

доставките си на газ в резултат на войната в Украйна, но съществуващият капацитет за съхранение е 93%;

Основният инфраструктурен проблем е липсата на европейски капацитет за регазификация поради недостиг на

инсталации за регазификация и тръбопроводи, свързващи страни, които имат съоръжения за регазификация. В

резултат на това количеството втечнен природен газ във водата - плаващо хранилище - се увеличава и на свой ред

намалява цената на природния газ;

Източник: https://www.jpmorgan.com/wealth-

management/wealth-partners/insights/investing-in-europe-as-

recession-threatens-and-war-continues

 Очаква се високите температури да се задържат до

ноември. Това позволява да се инжектира повече газ в

по-пълни от обичайното места за съхранение,

осигурявайки буфер, когато времето неизбежно стане

по-студено;

През октомври политическите лидери се съгласиха да

подкрепят повече мерки за справяне с енергийната

криза, включително подкрепа за временна рамка за

ограничаване на цената на газа при производството на

електроенергия и стъпки за избягване на екстремни

скокове;

 Европейската комисия отхвърли плановете за таван на

цените, като предупреди, че подобен ход може да

увеличи търсенето или да субсидира електроенергията

за чуждестранни потребители;

https://www.investor.bg/a/518-energetika/363121-dobivat-na-gazprom-se-sviva-s-pochti-20-za-desetmesechieto
https://www.investor.bg/a/520-zemedelie/362981-svetovnite-dostavki-na-hrani-sa-v-risk-zaradi-otteglyaneto-na-rusiya-ot-chernomorskata-zarnena-sdelka
https://www.investor.bg/a/518-energetika/362992-iznosat-na-ruski-petrol-namalyava-prez-oktomvri
https://www.jpmorgan.com/wealth-management/wealth-partners/insights/investing-in-europe-as-recession-threatens-and-war-continues


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

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Наталия Петрова – изготвил, 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


