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€ По предварителни данни производственият PMI e 46.7 през ноември в Германия;

€ По предварителни данни производственият PMI e 49.1 през ноември във Франция; 

€ По предварителни данни производственият PMI e 47.3 през ноември в еврозоната;

€ По предварителни данни PMI на услугите e 48.6 през ноември в еврозоната;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/538-PAZARI/364561-DE-GINDOS-VAZMOZHNO-

E-EVROZONATA-DA-IZPADNE-V-RETSESIYA-V-KRAYA-NA-2022-G

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/518-ENERGETIKA/364548-NARASTVAT-

GAZOVITE-POTOTSI-OT-GERMANIYA-KAM-POLSHA-PO-GAZOPROVODA-YAMAL-

EVROPA

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/364572-edf-bavi-restarta-na-tri-yadreni-

reaktora-na-fona-na-parviya-zimen-test-za-sistemata

Началото на ценовите спирачки през март може да

означава облекчение за енергийните компании,

които заявиха, че би било невъзможно да се

организират операции в кратки срокове до януари,

както първоначално беше планирано от

правителството;

Със задна дата от 1 септември, най-малко до края

на юни, правителството ще облага

електроцентралите върху печалбите, генерирани

„единствено от енергийната криза“, според

проектозакон;



Източник: https://www.bloomberg.com/graphics/europe-energy-crisis-

updates/?leadSource=uverify%20wall

Германия ще въведе горна граница на цените на газа и електроенергията за компании и домакинства през

следващата година, тъй като най-голямата икономика в Европа се стреми да овладее последиците от действията

на Русия да намали енергийните доставки;

Пакетът от мерки, който ще струва на правителството около 54 милиарда евро (55,5 милиарда долара), ще влезе в

сила на 1 март, според правителствени служители. Субсидиите ще бъдат изплатени със задна дата за януари и

февруари, а потребителите на газ ще получат и еднократна държавна субсидия за декември;

Помощта за сметките за електроенергия ще бъде частично финансирана от данък върху печалбите от

електроенергия, който правителството очаква да събере двуцифрена сума от милиарди евро. Почти всички форми

на производство на електроенергия, включително възобновяеми източници, ще бъдат таксувани с изключение на

газ и каменни въглища. Много компании предупредиха, че данъкът, който ще бъде наложен със задна дата до

септември, може да повлияе на инвестициите в сектора;

За частните домакинства цените на газа ще бъдат ограничени до 12 цента на киловатчас за 80% от потреблението

въз основа на нивата на потребление от миналата година. За промишлените потребители 70% от потреблението на

газ ще бъде субсидирано. Цените на електроенергията ще бъдат ограничени до 40 цента за kwh. Ограниченията ще

бъдат в сила до април 2024 г.;

https://www.investor.bg/a/538-pazari/364561-de-gindos-vazmozhno-e-evrozonata-da-izpadne-v-retsesiya-v-kraya-na-2022-g
https://www.investor.bg/a/518-energetika/364548-narastvat-gazovite-pototsi-ot-germaniya-kam-polsha-po-gazoprovoda-yamal-evropa
https://www.investor.bg/a/518-energetika/364572-edf-bavi-restarta-na-tri-yadreni-reaktora-na-fona-na-parviya-zimen-test-za-sistemata
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15125369/4-04102022-AP-EN.pdf/1494daa2-02db-d8a0-d8af-be96d9205db9?t=1664800017211
https://www.bloomberg.com/graphics/europe-energy-crisis-updates/?leadSource=uverify%20wall


$ Корпоративните печалби спадат с -0.2% за третото тримесечие в САЩ по предварителни данни; 

$ Реалните потребителски спестявания се покачват с 1.7% за третото тримесечие в САЩ; 

$ БВП на САЩ се покачва с 2.9% за третото тримесечие в САЩ по предварителни данни;  
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/364393-goldman-sachs-mechiyat-pazar-shte-

prodalzhi-i-prez-2023-g

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/363756-

inflatsionniyat-natisk-v-sasht-se-ohlazhda-leko-prez-oktomvri

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/363466-demonite-na-inflatsiyata-otnovo-

shte-podgonyat-federalniya-rezerv-na-sasht

Политиците на Федералния резерв никога не са били толкова несигурни относно перспективите пред американската

икономика. И все пак различията на възгледите относно най-добрия път не е особено голяма. Как да се излезе от този

кръг? Несигурността не е равносилна на несъгласие. Членовете на Фед споделят до голяма степен сходни възгледи

относно основния път, но са слабо убедени, че така ще се развият нещата;

На заседанието на FOMC през септември 2022 г. всеки участник оцени перспективата като по-несигурна от обикновено

за всичките четири променливи, включени в проучване – ниво на несигурност, регистрирано само веднъж преди;

Въпреки това несъгласието относно подходящото ниво на лихвата в края на 2023 г. беше само на или под средното

ниво. Комитетът остава забележително сплотен в решимостта си да победи инфлацията, въпреки че не знае какво точно

ще е необходимо за постигането на тази цел;

 В близко бъдеще несъгласието може да се увеличи, ако признаците на рецесия надделеят. Балансирането на

икономическата слабост срещу все още твърде високата инфлация би довело до труден избор;

В по-дългосрочен план макронесигурността ще намалее с изясняването на дълбочината на проблема с инфлацията.

Когато това се случи, комисията може да трябва да приеме съществено различна позиция от тази, която средният

участник в момента вижда като най-вероятна;

Четири пъти годишно FOMC анкетира участници (членове

на борда на Фед плюс президенти на резервната банка)

относно перспективите за растеж на БВП, нивото на

безработица, PCE инфлацията и основната PCE инфлация.

Освен че дават най-добрите си предположения за

бъдещото развитие на тези променливи, участниците

оценяват несигурността около всяка променлива спрямо

средната стойност за предходните 20 години;

На срещата през септември всички 19 участници оцениха

несигурността около всичките четири променливи като по-

голяма от средната. Единствената друга среща, на която се

случи това, беше през юни 2020 г. - първият път, когато

централната банка докладва прогнози след затварянето на

Covid;
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http://www.investing.com/
https://www.investor.bg/a/538-pazari/364393-goldman-sachs-mechiyat-pazar-shte-prodalzhi-i-prez-2023-g
https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/363756-inflatsionniyat-natisk-v-sasht-se-ohlazhda-leko-prez-oktomvri
https://www.investor.bg/a/538-pazari/363466-demonite-na-inflatsiyata-otnovo-shte-podgonyat-federalniya-rezerv-na-sasht


❖ Производственият PMI в Китай спада на 48 през ноември;

❖ Непроизводственият PMI спада на 46.7 през ноември в Китай;

❖ Производственият PMI на Австралия възлиза на 51.3 за ноември;

❖ Composite PMI на Китай спада на 47.1 за ноември;
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Инфлацията в Япония достигна най-бързия си ръст от 40 години през октомври, резултат, който допълнително

увеличава доверието в мнението на централната банка, че са необходими продължителни стимули, за да се осигури

стабилен ръст на цените;

Потребителските цени без пресните храни са се повишили с 3,6% през октомври спрямо предходната година,

съобщи министерството на вътрешните работи;

Отчитането изпревари прогнозата от 3,5% на анализаторите и бележи най-бързия ръст на цените от 1982 г. насам.

Базисната инфлация вече надхвърли целевата цена от 2% на Централната банка на Япония за седем поредни

месеца, като историческият спад на йената засили тенденцията;

След съобщението гуверньорът Харухико Курода повтори мнението си, че изключително ниските лихвени проценти

на централната банка остават подходящи, въпреки че призна, че последните повишения са значителни и

инфлацията може да се ускори допълнително;

Докато икономистите до голяма степен са съгласни с BOJ, че инфлацията ще се охлади в Япония през следващата

година, отчасти в резултат на държавните субсидии, някои анализатори смятат, че централната банка подценява

основната сила на цените;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/516-politika/364016-otnosheniyata-mezhdu-sasht-i-kitay-

tryabva-da-badat-upravlyavani-vnimatelno

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/516-politika/364896-politikata-na-si-dzinpin-za-nulev-

covid-rushi-kulta-kam-lichnostta-mu

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/364811-prodazhbite-na-

drebno-v-avstraliya-zapisaha-parviya-si-spad-tazi-godina-prez-oktomvri

Ако йената остане слаба, повече компании ще се опитат

да прехвърлят разходите върху потребителите;

Курода последователно твърди, че текущата инфлация е

неустойчива и се движи от разходите за внос и по-

слабата валута, тъй като се стреми да запази политиката

си в изчакване през последните месеци на своето

ръководство;

Инфлацията за преработени храни сега надвишават

въздействието на повишените цени на електроенергията

и горивата. Като се изключат пресните храни и

енергията, ръстът на цените достигна 2,5%, което е

индикация, че силата на инфлационната тенденция е

твърдо над 2%;

0.94

0.99

1.04

136

141

146

11.1.2022 11.10.2022 г. 11.21.2022 11.30.2022

USD/CHFUSD/JPY Йената поскъпна спрямо
долара след като Фед сигнализира

за по - малки повишения
на лихвените нива

USD/JPY USD/CHF

http://www.investing.com/
https://www.investor.bg/a/516-politika/364016-otnosheniyata-mezhdu-sasht-i-kitay-tryabva-da-badat-upravlyavani-vnimatelno
https://www.investor.bg/a/516-politika/364896-politikata-na-si-dzinpin-za-nulev-covid-rushi-kulta-kam-lichnostta-mu
https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/364811-prodazhbite-na-drebno-v-avstraliya-zapisaha-parviya-si-spad-tazi-godina-prez-oktomvri


❖ Цената на сулфура в Лондон отбелязаха спад от над 15% през ноември 2022г.;

❖ Цените на зърното в САЩ отбелязаха спад от над 10% през ноември 2022г.

❖ Цените на никела отбелязаха ръст от над 20% през ноември 2022г.;

❖ Цените на памука отбелязаха ръст от над 14% през ноември 2022г.;

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/365059-turskiyat-gazov-hab-mozhe-da-e-

prikritie-za-ruskiya-gaz-v-evropa

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/502-ad-hoc/364459-ukrainskoto-zarno-i-

prodovolstvenata-kriza

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/364870-pregovorite-za-evropeyski-tavan-

za-ruskiya-petrol-sa-v-zastoy

И още от Инвестор.БГ..........
Желязната руда имаше абсолютно силен месец през ноември, като фючърсите в Сингапур се насочиха към

рекорден ръст от 27%. Оттук нататък през декември може да се завърнат загубите. Мощният подем е подкрепен от

усилията на Китай да коригира бъркотията в сектора на имотите, ключов двигател на търсенето на основния

продукт за производство на стомана. Освен това оптимизмът, че Пекин в крайна сметка може да се оттегли от

своята рестриктивна позиция срещу Covid Zero, подпомага суровините;

Данните за износа на малайзийско палмово масло също сигнализираха за силно търсене през ноември. Доставките

са нараснали с 5,6% спрямо предходния месец, като обемите до Индия и околните региони почти са се удвоили,

според Intertek Testing Services;

Междувременно производството в Малайзия вероятно е намаляло с 5% до 8% през ноември поради проливни

дъждове и наводнения, според United Plantations Bhd. Влажното време прекъсна прибирането и транспортирането

на палмови плодове в няколко региона, каза главният изпълнителен директор Карл Бек-Нилсен;

Цените на медта се повишиха с около 10% на Лондонската метална борса през ноември, прекъсвайки седем месеца

на загуби. Китай настоява за по-голяма ваксинация на възрастните хора, което стимулира спекулациите за по-

нататъшно облекчаване на правилата за Covid-Zero, които нанесоха тежък удар върху икономиката.

Източник: https://www.mynews13.com/fl/orlando/gas-prices

Мерките подкопаха търсенето на метали през

цялата година, като добавиха насрещни ветрове,

причинени от енергийната криза в Европа и по-

строгата парична политика на Федералния резерв.

И двете също показаха признаци на облекчаване

този месец, подобрявайки перспективите за

медта;

Златото се насочи към най-големия си месечен

ръст от май 2021 г., след като доларът падна

поради признаци, че Федералният резерв се готви

да забави темпото на повишаване на лихвените

проценти. Признаците, че Китай може да започне

да разхлабва своята твърда политика Covid-Zero,

натежаха на американската валута през

последните няколко дни, подкрепяйки златото;

Цени на дребно за петрол и газ в САЩ

https://www.investor.bg/a/518-energetika/365059-turskiyat-gazov-hab-mozhe-da-e-prikritie-za-ruskiya-gaz-v-evropa
https://www.investor.bg/a/502-ad-hoc/364459-ukrainskoto-zarno-i-prodovolstvenata-kriza
https://www.investor.bg/a/518-energetika/364870-pregovorite-za-evropeyski-tavan-za-ruskiya-petrol-sa-v-zastoy
https://www.mynews13.com/fl/orlando/gas-prices


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.
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