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€ Предварителният производтвен PMI спада на 47.1 през януари в Германия;

€ Предварителният производтвен PMI се покачва на 50.8 през януари във Франция; 

€ PMI на услугите се повишава на 50.4 през януари в Германия;

€ Предварителният производтвен PMI се покачва на 48.8 през януари в еврозоната;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/515-IKONOMIKA-I-MAKRODANNI/368340-OKO-

ZA-OKO-ILI-KAK-EVROPA-DA-NE-OTGOVARYA-NA-AMERIKANSKIYA-ZAKON-ZA-

INFLATSIYATA

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/538-PAZARI/368290-GERMANIYA-TRYABVA-DA-

VNIMAVA-DA-NE-PRECHI-NA-ETSB-PRIZOVA-IKONOMICHESKI-SAVETNIK

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/523-transport-i-infrastruktura/368034-frantsiya-i-

germaniya-planirat-visokoskorosten-vlak-parizh-berlin

Цените на жилищата в Португалия отбелязаха най-

големия годишен ръст от повече от три

десетилетия, опровергавайки очакванията, че

нарастващите лихвени проценти ще намалят

търсенето на имоти в южноевропейската държава.

Цените на жилищата са се увеличили с 18,7% през

2022 г. спрямо предходната година, съобщи в

имейл Confidencial Imobiliario, която събира данни

за пазара на имоти. Докато годишните печалби са

най-големите от 1991 г. насам, Confidencial каза, че

данните също показват, че жилищният пазар в

страната се забавя.
Източник: Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Натискът върху икономиката на Германия намаля още повече в началото на годината, тъй като секторът на

услугите отбеляза ръст за първи път от юни, още един знак, че страната може да избегне рецесия, която мнозина

прогнозираха в резултат на войната на Русия в Украйна;

Дейността в частния сектор в страната остана устойчива през януари, а инфлационният натиск продължи да

намалява, според проучване на мениджъри по покупки на S&P Global, публикувано на 24 януари;

Германското проучване "подкрепя идеята, че рецесията в най-голямата икономика в еврозоната в никакъв случай

не е предрешен", каза Фил Смит, икономист в S&P Global. „Наред с облекчаването на напрежението във веригата

на доставки, предварителното проучване от януари също посочи продължаващо забавяне на темповете на

инфлация.“;

Бундесбанк на 23 януари заяви, че производството е по-добро от очакваното през четвъртото тримесечие, а

канцлерът Олаф Шолц каза, че е убеден, че страната ще избегне рецесия тази година;

Икономистът от S&P Global Джо Хейс каза, че във френския доклад има и много положителни новини,

включително по-нататъшно намаляване на инфлацията на цените на суровините и устойчив пазар на труда.

Бизнес доверието се подобри и в двете страни, в съчетание с отделни проучвания, които показват, че компаниите

стават по-малко песимистични по отношение на икономическите перспективи;
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$ Продажбите на новите жилища се покачват с 2.3% през декември в САЩ;

$ Производствените поръчки нарастват с 5.6% през декември в САЩ;

$ Производтвената инфлация в САЩ за декември намалява на 0.1%;

$ Спестяванията в САЩ  за декември намалят с -0.2%;
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/516-politika/368328-federalniyat-rezerv-se-bori-s-problemi-

sazdadeni-ot-samiya-nego

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/554-lifestyle/368399-badeshteto-na-restorantite-v-

sasht-mesta-za-porachka-na-hrana-za-vkashti

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/367766-dolarat-se-

dvizhi-ne-samo-ot-ochakvaniyata-za-lihvite-na-fed

Американските акции паднаха далеч от своите глобални конкуренти през последните три месеца, което е рядкост през

последните години и анализаторите очакват това разминаване да се разшири през 2023 г.;

На 24 януари индексът Russell 3000 за целия фондов пазар в САЩ се повиши с 6,3% през тримесечния период от 24

октомври, докато S&P 500 се повиши с 4,62%. За разлика от тях MSCI World ex-U.S. индекс се повиши с повече от 22%,

докато паневропейският Stoxx 600 е нараснал с повече от 13%;

По-слабите данни за продажбите на дребно и индустриалното производство в САЩ публикувани през януари

затвърдиха мнението, че икономиката на САЩ се забавя, докато картината на растежа в Европа, Азия и различни

нововъзникващи пазари се подобри значително;

В анализ от 20 януари европейските капиталови стратези на Barclays подчертаха, че импулсът на активността в Европа

и САЩ се разделя, което е „необичайно“, с изненади на положителни данни в Европа, като възстановяване на PMI

(индекс на мениджърите по покупките) и икономическото настроение на ZEW показателя;

Необичайно топлото време в Северна Европа и по-бързото от очакваното повторно отваряне на Covid-19 в Китай

предложиха облекчение на европейските перспективи, въпреки че много икономисти все още очакват лека рецесия;

Междувременно обратното се развива в Щатите, където

данните сочат по-рязко забавяне, но инфлацията също

показа признаци на устойчива низходяща тенденция, което

кара пазарите да се надяват за край на агресивния цикъл

на увеличаване на лихвените проценти на Федералния

резерв.

„През последните около два месеца акциите и облигациите

приветстваха ранните признаци на дезинфлация и

смекчаващ растеж, тъй като те затвърдиха разказа за

пиковите лихвени проценти, но мантрата „лошите данни са

добра новина за акциите“ изглежда приключи сега в САЩ,

казаха стратезите на Barclays;
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❖ Инфлацията достигна 7.8% на годишна основа в Австралия;

❖ PMI на услугите се покачва на 52.4 за януари в Япония;

❖ Предварителният роизводствен PMI на Австралия възлиза на 49.8 за януари;

❖ Предварителният производствен PMI на Япония възлиза на 48.9 за януари;
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Австралийската инфлация се ускори до най-бързия си темп от 32 години през последните три месеца на 2022 г.,

надхвърляйки прогнозите и подтиквайки паричните пазари да повишат лихвените проценти на срещата на

централната банка следващия месец;

Доходността на облигациите и валутата се повишиха, тъй като индексът на потребителските цени се повиши със

7,8% спрямо година по-рано, надхвърляйки прогнозата на икономистите за 7,6%, показаха официалните данни

към 25 януари. Резултатът показва, че инфлацията остава много силна дори след 3 процентни пункта повишения

на лихвените проценти между май и декември;

Въпреки че данните за инфлация бяха малко под прогнозата на Резервната банка от 8%, това показва, че

Австралия изостава от развитите страни. В редица икономики инфлационният импулс започна да намалява с

обнадеждаващи признаци от цените на производител до разходите за доставка;

«Инфлацията вероятно е достигнала връх, но остава твърде висока“, каза Су-Лин Онг, ръководител на стратегията

за фиксирани доходи в Royal Bank of Canada. „Данните вероятно запечатват случая за повишение от 25 базисни

пункта през февруари и разумният подход също би бил окончателни 25 базисни пункта през март, за да се види

края на покачване на лихвените нива на 3,6%.“

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/560-vanshni-komentari/368134-za-demokratsiite-

obshtiyat-front-po-otnoshenie-na-ukrayna-i-kitay-stava-vse-po-truden

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/368198-yaponiya-zanizhi-

otsenkite-za-ikonomikata-si-za-prav-pat-ot-11-mesetsa

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/527-svyat/368259-eksperti-iznosat-ot-balgariya-i-es-kam-

avstraliya-shte-se-zasili-sled-2023-g

Трйдърите отговориха по подобен начин на данните,

като суапове сигнализираха по-добри от 90%

коефициенти за движение с четвърт пункт до 3,35%.

Валутата също достигна най-високото ниво от август и

доходността на държавните облигации се повиши;

Инфлацията продължава да отразява възходящия

натиск от високите цени на суровините върху горивата

и строителните разходи, съчетани с въздействието на

екстремното време върху доставките на храни;

RBA повиши лихвения си процент до 3,1% през

декември и казва, че ще направи „необходимото“, за да

върне инфлацията до целта си от 2-3%;
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❖ Цената на газта в САЩ отбелязаха спад от над 40% през януари 2023 г.;

❖ Цените на паладиума в САЩ отбелязаха спад от над 8% през януари 2023 г.;

❖ Цените на цинка отбелязаха ръст от над 15% през януари 2023 г.;

❖ Цените на алуминия отбелязаха ръст от над 10% през януари 2023 г.;

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/368397-italiya-podpisa-energien-dogovor-

za-8-mlrd-dolara-s-libiya

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/367553-zarnenite-kulturi-prodalzhavat-

da-poevtinyavat-na-svetovnite-pazari

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/368411-zashto-ruskiyat-petrol-spira-za-

kratko-kray-ispaniya-predi-da-prodalzhi-za-kitay

И още от Инвестор.БГ..........
 Цените на медта се подкрепят от благоприятни дългосрочни основи, казва най-добрият производител Freeport-

McMoRan в презентация за четвъртото тримесечие:

• Физическото търсене на метала за окабеляване е „здравословно“, докато запасите са ниски;

• Компанията казва, че има продължаващи прекъсвания на доставките в индустрията;

• Отбелязва нарастване на търсенето на метали, необходими за чиста енергия;

• „Ръстът на структурното търсене, свързан с декарбонизацията, съчетан с ограничено развитие на предлагането,

което се очаква да доведе до големи дефицити в предлагането“;

 Цените на медта се подкрепят от благоприятни дългосрочни основи, казва най-добрият производител Freeport-

McMoRan в презентация за четвъртото тримесечие;

Медта се движи около най-силното ниво от повече от седем месеца, тъй като рисковете за доставките в Южна

Америка нарастват и оптимизмът нараства за възстановяването на търсенето от най-големия потребител Китай;

Металът се повиши с 11% на Лондонската метална борса тази година. Чилийската Codelco произведе 10% по-малко

мед от планираното през 2022 г. поради неуспехи в мините и проекти;

Източник:https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/

market-insights/latest-news/energy-transition/071422-world-

copper-deficit-could-hit-record-demand-seen-doubling-by-2035-

s-p-global

В Перу медният комплекс Las Bambas на MMG

също добива с намалени темпове поради

предизвикателствата, свързани с доставките,

свързани с блокадата. Докато блокадите

предшестваха настоящите политически протести,

комплексът трябваше да се бори с „периодични

прекъсвания на логистиката поради

неотдавнашните безредици“, каза MMG;

Мините в световен мащаб продължават да се

борят с логистичните предизвикателства,

изложени на пандемията и изострени от

инвазията на Русия в Украйна в момент, когато се

очаква търсенето да се възстанови след

оттеглянето на Китай от политиките на Covid Zero;

Прогнозни за търсенето и предлагането на медта

https://www.investor.bg/a/518-energetika/368397-italiya-podpisa-energien-dogovor-za-8-mlrd-dolara-s-libiya
https://www.investor.bg/a/538-pazari/367553-zarnenite-kulturi-prodalzhavat-da-poevtinyavat-na-svetovnite-pazari
https://www.investor.bg/a/518-energetika/368411-zashto-ruskiyat-petrol-spira-za-kratko-kray-ispaniya-predi-da-prodalzhi-za-kitay


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 на отдел „Инвестиции“ 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


	Slide 1:  
	Slide 2:  BEURZEN STORY в Европа 
	Slide 3:  BEURZEN STORY в САЩ 
	Slide 4:  BEURZEN STORY в АЗИЯ 
	Slide 5:  BEURZEN STORY  СТОКИ 
	Slide 6:    TRADER BEURZEN STORY 
	Slide 7
	Slide 8

