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€ Производственият PMI e 47.1 през декември в Германия;

€ Производственият PMI e 49.2 през декември във Франция; 

€ PMI на услугите се повишава на  51.6 през декември в  Испания;

€Производственият PMI e 47.8 през декември в еврозоната;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/515-IKONOMIKA-I-MAKRODANNI/366876-IVAV-

FRANTSIYA-INFLATSIYATA-IZNENADVASHTOSE-ZABAVYA-DO-67

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/444-NOVINI/366877-VOLKSWAGEN-VADI-OT-

CHUVALA-S-IZNENADI-ELEKTRICHESKIYA-SEDAN-ID7

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

 Възстановяването на инфлацията във Франция

също може да се окаже краткотрайно, тъй като

правителството коригира таваните на цените на

енергията през януари и февруари, за да позволи

15% увеличение на сметките на домакинствата. И

дори когато енергийната инфлация намаля през

декември, цените на промишлените стоки се

повишиха с по-високи темпове, отколкото през

ноември;

Френската статистическа агенция Insee заяви, че

очаква общата инфлация да се повиши през

първите два месеца на годината, като забавянето

от март до голяма степен се дължи на базовите

сравнения;

Източник: Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Инфлацията във Франция неочаквано се забави през декември, добавяйки признаци за отслабване на ценовия

натиск в цялата еврозона. С по-бавна инфлация на енергията и услугите, потребителските цени се повишиха с

6,7% спрямо година по-рано след рекордни увеличения от 7,1% през октомври и ноември. Икономисти,

анкетирани от Bloomberg, очакваха ускоряване до 7,3% през последния месец на 2022 г., отчасти поради това, че

правителството започва постепенно да премахва отстъпките за гориво;

Инфлацията в Германия също се забави повече от очакваното миналия месец, според данни, а данните за цялата

еврозона се очаква да покажат ново забавяне до 9,5% от 10,1% спрямо предходния месец;

Признаците, че инфлацията може да е достигнала своя връх, са облекчение за Европейската централна банка.

Базираната във Франкфурт институция вече избра по-малко увеличение от половин пункт на последната си среща,

след като данните показаха, че инфлацията се е забавила през ноември;

По-топло от очакваното начало на зимата също може да смекчи част от натиска върху разходите, тъй като

търсенето на енергия се оказва по-меко от очакваното. И все пак президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел

предупреди по-рано тази седмица, че все още са необходими допълнителни действия в областта на паричната

политика, за да се спре и обърне тенденцията на нарастващи инфлационни очаквания, а пазарите очакват 50

базисни пункта увеличения на следващите две срещи;
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http://www.investing.com/


$ PMI на услугите се понижава на  46.2 през декември в САЩ;

$ ISM производственият PMI спада на 48.4 през декември в САЩ;

$ Средното почасово заплащане в САЩ за декември намалява на 0.3%;

$ Безработицата в САЩ  за декември спада на  3.5%;
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/444-novini/366857-aktsiite-na-tesla-otpisaha-12-v-nay-

golemiya-si-ednodneven-sriv-ot-2020-g

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/534-novini/366852-razhodite-za-stroitelstvo-v-sasht-

neochakvano-narastvat-prez-noemvri

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/447-analizi/366843-inflatsiyata-nyama-da-spre-

rastezha-na-avtomobilniya-pazar-v-sasht

Членовете на Федералния резерв са ангажирани с борбата с инфлацията и очакват по-високите лихвени проценти да

останат в сила, докато не бъде постигнат по-голям напредък, според протокола, публикуван в началото на 2023г. от

срещата на централната банка през декември. Те изразиха важността от запазване на рестриктивната политика, докато

инфлацията е неприемливо висока;

Членовете на ФЕД като цяло отбелязаха, че ще трябва да се поддържа рестриктивна политическа позиция, докато

входящите данни не дадат увереност, че инфлацията е в трайна низходяща тенденция до 2 процента, което вероятно

ще отнеме известно време. С оглед на постоянното и неприемливо високо ниво на инфлация, няколко членове

коментираха, че историческият опит предупреждава срещу преждевременно разхлабване на паричната политика;

Редица членове подчертаха, че би било важно ясно да се съобщи, че забавянето на темпа на повишаване на лихвените

проценти не е индикация за някакво отслабване на решимостта на ФЕД да постигне целта си за ценова стабилност или

преценка, че инфлацията вече е в трайна посока на низходяща тенденция;

В момента пазарите оценяват вероятността от увеличения на лихвените проценти с общо 0,5-0,75 процентни пункта,

преди да направят пауза, за да оценят въздействието, което повишенията имат върху икономиката. Пазарите очакват

централната банка да одобри увеличение с четвърт пункт на следващата среща, която приключва на 1 февруари,

според данни на CME Group.

Пазарните участници индикират възможността за леко

намаление на лихвените проценти до края на годината,

като процентът се приземява около диапазона от 4,5%-

4,75%. Представители на Фед обаче многократно са

изразявали съмнения относно някакво разхлабване на

политиката през 2023 г.;

В протокола се отбелязва, че членовете се борят с

двустранни рискове: Първият, че Фед не поддържа

лихвените проценти достатъчно дълго и позволява

инфлацията да тлее, подобно на опита от 70-те години на

миналия век; и второ, че Фед поддържа рестриктивна

политика твърде дълго и забавя икономиката твърде много,

„потенциално натоварвайки най-уязвимите групи от

населението“.
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http://www.investing.com/
https://www.investor.bg/a/444-novini/366857-aktsiite-na-tesla-otpisaha-12-v-nay-golemiya-si-ednodneven-sriv-ot-2020-g
https://www.investor.bg/a/534-novini/366852-razhodite-za-stroitelstvo-v-sasht-neochakvano-narastvat-prez-noemvri
https://www.investor.bg/a/447-analizi/366843-inflatsiyata-nyama-da-spre-rastezha-na-avtomobilniya-pazar-v-sasht


❖ Caixin PMI на услугите в Китай възлиза на ....... за декември ;

❖ PMI на услугите .............. за декември в Австралия;

❖ Производственият PMI на Австралия възлиза на 50.2 за декември;

❖ Производтвеният Caixin PMI на Китай възлиза на 49.0 за декември;
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Японският премиер Фумио Кишида каза, че ще настоява фирмите за увеличения на заплатите, които надвишават

процента на инфлация, докато правителството му се бори с най-високото покачване на цените в страната от

четири десетилетия;

Премиерът изложи някои от плановете си за следващата година. Ударът върху финансите на домакинствата от

нарастващите цени на храните и горивата допринесе за спад в подкрепата за някога популярния премиер до най-

ниските нива, откакто той встъпи в длъжност преди 15 месеца. Инфлацията в Япония се ускорява, подкрепяйки

очакванията за промяна на BOJ;

През последните 30 години, дори когато корпоративните печалби се увеличиха, заплащането не се повиши в

съответствие с очакванията и ефектът на „просмукване“, който беше предвиден, не се случи“, каза Кишида. „Ще

създам система, при която заплатите се увеличават всяка година.

Ето някои от другите забележки на Кишида: Ще работи с частния сектор в областта на полупроводниците и други

области, ще насърчава смели вътрешни инвестиции; Трябва да се справят с проблема с жените, които напускат

работа на пълен работен ден; посещение на Франция, Великобритания, Италия, Канада и САЩ от 9 януари и др.;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/534-novini/366837-evergrande-obeshta-da-plashta-

dalgovete-si-vapreki-zabavyaneto-na-plana-za-prestrukturirane

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/366868-yatsb-iska-da-ogranichi-rasta-v-

dohodnostta-po-obligatsiite-s-dopalnitelni-pokupki

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/524-industriya/366648-nay-golemiyat-proizvoditel-na-

litiy-v-sveta-ochakva-tsenite-da-ostanat-visoki-za-dalgo

Китайските акции започват силно през 2023 г.,

оставяйки след себе си мрачна година, тъй като

страховете от изолационистки политики отстъпват

място на признаци, че икономическа сила става по-

приятелска както към външния свят, така и към

собствените си предприемачи;

Индексът MSCI China се повиши с 5,3%, откакто

търговията беше подновена в началото на годината,

отбелязвайки най-доброто начало на всяка година от

2009 г. насам, след като загуби почти 24% през 2022 г.

Водещи в ралито бяха задлъжнелите строителни

предприемачи и технологични фирми, подложени от две

години на регулаторна буря.

0.9

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

130

130.9

131.8

132.7

133.6

134.5

135.4

136.3

137.2

138.1

139

139.9

12.5.2022 12/14/2022 12/23/2022 1.3.2023

USD/CHFUSD/JPY

USD/JPY и USD/CHF

1 year 

USD/JPY USD/CHF

http://www.investing.com/
https://www.investor.bg/a/534-novini/366837-evergrande-obeshta-da-plashta-dalgovete-si-vapreki-zabavyaneto-na-plana-za-prestrukturirane
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https://www.investor.bg/a/524-industriya/366648-nay-golemiyat-proizvoditel-na-litiy-v-sveta-ochakva-tsenite-da-ostanat-visoki-za-dalgo


❖ Цената на газта в САЩ отбелязаха спад от над 25% през декември 2022г.;

❖ Цените на алуминия в САЩ отбелязаха спад от над 9% през декември 2022г.

❖ Цените на среброто отбелязаха ръст от над 9% през декември 2022г.;

❖ Цените на платината отбелязаха ръст от над 8% през декември 2022г.;

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/366865-bulgargaz-shte-vnasyame-prez-

turtsiya-samo-vtechnen-gaz

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/520-zemedelie/366578-voynata-v-ukrayna-i-

promenite-v-klimata-pomagat-na-hibridnata-pshenitsa-da-navleze-v-sasht

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/366893-balgariya-i-gartsiya-prouchvat-

vazmozhnostta-za-stroezh-na-neftoprovod-aleksandrupolis-burgas

И още от Инвестор.БГ..........

Фючърсите на пшеницата отбелязаха най-големия си дневен спад в първия ден на 2023г. от почти месец, докато

търговците оценяваха перспективите за рекорден руски износ през първата половина на 2023 г. и най-високите

доставки през декември от Западна Австралия;

Руският износ на пшеница ще се удвои до 21,3 милиона тона през първото полугодие поради високите световни

цени, слабата валута и най-големите зърнени запаси в страната досега, според консултант SovEcon. Търсенето на

руска пшеница ще бъде подкрепено от ограничената конкуренция с ЕС, където запасите са до голяма степен

изчерпани;

Скокът в руските доставки идва дори с нарастващите рискови премии за черноморските товари. Някои

застрахователи на кораби промениха полиците си за 2023 г., за да изключат искове, свързани с войната на Русия в

Украйна, знак за нарастващата загриженост на индустрията относно загубите, произтичащи от конфликта;

В Австралия, водещ световен износител, CBH Group изпрати най-много зърно за един месец през декември, на

фона на огромна реколта. Количеството от 2,18 милиона тона надмина предишен рекорд от 1,89 милиона тона през

януари 2017 г.;

Източник: https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/08/wheat-

outlook-after-five-months-of-war-in-ukraine.html

Ограничаването на загубите беше свързано с

опасения относно реколтата в САЩ след

унищожаване през зимата от последните тежки

студове. Само 19% от реколтата от зимна пшеница

в Канзас е била в добро до отлично състояние през

първата седмица на 2023г., според данни на

Министерството на земеделието на САЩ;

Сушата ускорява отклоняването от американските

доставки. Сухото време сви американските

реколти и сви река Мисисипи, изпращайки

проверките за износ на пшеница от САЩ до най-

ниското ниво от 20 години в първите дни на

2023г.

Прогнозни на изменението на производството на пшеница

https://www.investor.bg/a/518-energetika/366865-bulgargaz-shte-vnasyame-prez-turtsiya-samo-vtechnen-gaz
https://www.investor.bg/a/520-zemedelie/366578-voynata-v-ukrayna-i-promenite-v-klimata-pomagat-na-hibridnata-pshenitsa-da-navleze-v-sasht
https://www.investor.bg/a/518-energetika/366893-balgariya-i-gartsiya-prouchvat-vazmozhnostta-za-stroezh-na-neftoprovod-aleksandrupolis-burgas
https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/08/wheat-outlook-after-five-months-of-war-in-ukraine.html


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 – 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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