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€ По предварителни данни инфлацията се покачва на 6.1% през февруари в Испания;

€ По предварителните данни  инфлацията се покачва на 6.2% през февруари във Франция; 

€ Инфлацията се покачва на 9.2% през февруари в Италия;

€ Инфлацията се покачва на 5.6% през февруари в еврозоната;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/515-IKONOMIKA-I-MAKRODANNI/370415-

LAGARD-ETSB-VEROYATNO-SHTE-PRODALZHI-DA-POVISHAVA-LIHVITE-I-SLED-

MART

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/A/516-POLITIKA/370422-OLAF-SHOLTS-S-

PISTOLET-V-SLEPOOCHIETO-NE-SE-VODYAT-PREGOVORI

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/370417-bazisnata-

inflatsiya-v-evrozonata-dostigna-nov-rekord

Най-голямата заплаха за икономиката

на еврозоната е, че Европейската

централна банка затяга паричната

политика твърде агресивно и тласка

паричния съюз към рецесия.

Месечните данни за кредитирането

показват, че кредитирането за бизнеса

и домакинствата продължава да

намалява и рискът от твърдо

приземяване нараства;

Bloomberg Economics прогнозира

свиване от 0,2% през 1Q 2023 и

разширяване от 0,1% през 2Q 2023;

Източник: Източник: Gas Infrastructure Europe https://www.gie.eu/

Bloomberg; 

Френските хранилища за природен газ паднаха през последните дни на февруари до 58,7 тераватчаса, или 44%

запълнени, през седмицата до 25 февруари в сравнение със средната стойност за 5 години от 27% за това време на

годината, според Gas Infrastructure Europe. Седмица по-рано беше 49% от капацитета;

Континентът оцеля тази зима без тръбопроводни доставки от Русия чрез съгласувани усилия за ограничаване на

потреблението и увеличаване на доставките на алтернативи като втечнен природен газ. Но ключът към този успех

беше решението на много компании да спрат фабрики или да забавят производството в отговор на растящите

разходи за газ. Индустриалното търсене на газ в Европейския съюз е намаляло с 15% миналата година спрямо

средното за 2019-2021г.;

 Връщането към нормално фабрично производство би увеличило търсенето на газ, лимитирайки ограничените

глобални доставки и рискувайки отново да повиши цените;

Деиндустриализацията не е обхванала Европа, но налага реконфигурация. Индустриите, които са най-зависими от

газа, като производителите на амоняк и торове, се стремят да преместят производството си на места с по-ниски

разходи и изобилие от гориво - като САЩ - или да премахнат изцяло газа от веригата си за доставки;

Регион запаси (TWh) Промяна (TWh)
Запълняемост

(%)

Запълняемост

5-год. средно 

(%)

Разлика (в 

проценти)

ЕС 701.12 -19.35 62.5 40.9 21.6

Германия 176.53 -2.19 70.9 45.2 25.7

Италия 118.46 -4.36 61.2 43.6 17.6

Холандия 88.19 -0.92 63.5 36.3 27.1

Австрия 68.89 0.21 71.2 42.4 28.8

Франция 58.70 -6.42 43.9 26.9 17

Унгария 33.31 -0.93 49.2 42.5 6.69

Испания 29.09 -0.73 82.5 64.2 18.4

Р. Чехия 28.41 -0.84 64.8 41.5 23.4

Полша 26.09 -1.33 71.7 50.9 20.8
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https://www.gie.eu/


$ ISM производственият PMI за февруари  спада на 47.7 в САЩ;

$ Производствените поръчки намаляват с 4.5% през януари в САЩ;

$ Производствената инфлация в САЩ за януари се увеличи с 0.6%;

$ Запасите на суров петрол в САЩ за последната седмица на февруари се увеличават на  1.165 М ;
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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/370401-strahat-ot-propuskane-na-

vazmozhnostta-na-pazarite-se-sblaskva-s-realnostta

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/369606-investitorite-v-sasht-se-otkazvat-

ot-zalozite-za-spad-na-lihvite-zaradi-uporitata-inflatsiya

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/516-politika/370514-sasht-podgotvyat-novi-pravila-

za-investitsii-v-kitay

Основната PCE инфлация се повиши с 0,6% месечно (срещу ревизирани нагоре 0,2% преди), по-високо от консенсуса.

Основната PCE инфлация нарасна с 0,6% (срещу 0,4%) – също по-високо от консенсуса от 0,4% Темпът на годишна база

от 5,4% беше значително по-висок както от консенсуса 5,0%;

 Големите възходящи ревизии на историческата динамика на PCE индекса спрямо предходната година отразяват

факта, че данните включват възходяща ревизия към Q4 2022г., но не и низходящи ревизии към Q3 2022г. или по-

ранни периоди. Това означава, че 12-месечните промени може да са надценени в момента;

Разходите нараснаха с по-високи от очакваното 1,8% — водени от ръста на доходите, изключително ниските нива на

спестяване и увеличеното използване на потребителски кредит;

Личните доходи нараснаха с 0,6% на месечна база през януари, под консенсусните очаквания от 1,0%, но нагоре от

0,3% през декември. Ръстът се дължи до голяма степен на увеличение от 0,9% на възнагражденията на служителите;

 Ръстът на доходите беше подкрепен от 9% месечно увеличение на плащанията за социално осигуряване поради

прилагането на 8,7% корекции на разходите за живот (COLA). Това беше компенсирано от спад в доходите от

изтичането на разширения данъчен кредит за деца и спад в еднократните данъчни кредити, издадени от щатите;

Ревизиите нагоре на данните за доходите доведоха до

ревизия нагоре и на данните за спестяванията.

Процентът на лични спестявания сега възлиза на 4,7%,

което означава, че кумулативните излишни спестявания

намаляват с $50-$90 милиарда на месец;

 Един ключов двигател на дезинфлацията през 2H 2022 –

основните стоки – се изчерпва. След две поредни

отрицателни стойности, основните стоки се покачиха с

бързи 0,5% през януари. Обратът беше широкообхватен:

инфлацията се ускори при обзавеждането, стоките за

отдих, дрехите и други недълготрайни стоки. Последната

категория включва стоки, вариращи от продукти за

лична хигиена и лекарства с рецепта до спално бельо.
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❖ Производтвеният PMI на Китай за февруари се покачва на 52.6;

❖ Непроизводственият PMI на Китай за февруари се покачва на 56.3;

❖ Продажбите на дребно на Австралия се покачват с 1.9% за януари;

❖ Продажбите на дребно на Япония се покачват с 6.3 % за януари;
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Икономиката на Китай показва признаци на по-силно възстановяване, след като ограниченията на Covid бяха

изоставени, като производството отбеляза най-голямото си подобрение от повече от десетилетие, дейността в

услугите се покачва, а жилищният пазар се стабилизира;

Индексът на мениджърите по покупките в производството се повиши до 52,6 за февруари най-високото ниво от

април 2012 г. Непроизводственият показател, измерващ дейността както в сектора на услугите, така и в

строителството, се подобри до 56,3. И двата индекса надминаха очакванията на икономистите;

Подобряващите се фабрични данни предполагат, че възстановяването също става по-балансирано, след като

секторът първоначално изоставаше поради спада на износа, слабото бизнес доверие. Икономистите продължават

да бъдат предпазливи, въпреки че глобалното търсене остава слабо и износът вероятно ще се свие тази година;

Като се вземат предвид силните PMI за януари, данните показват, че възстановяването изпреварва

възстановяването на сравним етап в началото на 2020 г. след премахването на националното блокиране. Гледайки

напред, ще бъде трудно да се поддържа това бурно темпо, като глобалният растеж се забавя и задържаното

търсене след повторното отваряне на Covid вероятно ще изчезне. Все пак, с политиката, насочена към подкрепа на

растежа, възстановяването трябва да поддържа инерция през второто тримесечие;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/370546-novata-tsel-za-rastezha-na-kitay-

potisna-tsenite-na-petrola

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/502-ad-hoc/370350-yaponiya-otnovo-se-obrashta-kam-

yadrenata-energiya

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/538-pazari/370412-riskat-ot-novi-lihveni-povisheniya-

pomrachi-golyama-chast-ot-borsite-v-aziya

Други данни сигнализират за повишаване на

вътрешното търсене. Продажбите на жилища в Китай се

повишиха през февруари спрямо година по-рано,

първото подобно увеличение от юни 2021 г., тъй като

политиците разшириха подкрепата за сектора.

Задръстванията по пътищата в големите градове се

увеличиха, пътуванията в метрото се върнаха на нивата

отпреди пандемията, а разходите за ресторанти и

молове се повишиха;

Възстановяването на Китай дава тласък и на

производството в други части на Азия. PMI в Тайланд,

Виетнам и други производители от Югоизточна Азия. В

Северна Азия картината беше по-смесена, като

фабричната активност в Япония спадна, докато PMI в

Тайван се възстанови, но остана под 50.
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❖ Цената на дървения материал отбелязаха спад от над 20% през февруари 2023 г.;

❖ Цените на никела отбелязаха спад от над 13% през февруари 2023 г.;

❖ Цените на портокаловия сок отбелязаха ръст от над 22% през февруари 2023 г.;

❖ Цените на кафето отбелязаха ръст от над 9 % през февруари 2023 г.;

.

BEURZEN STORY 
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/370446-ing-es-shte-ima-nuzhda-ot-

dvoyno-po-malko-gaz-za-gazohranilishtata-prez-2023-g

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/370213-ikonomikata-

na-ukrayna-se-stabilizira-sled-shoka-ot-voynata

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/a/518-energetika/370535-sauditska-arabiya-povishava-

tsenite-na-petrola-za-aziya-i-evropa-za-april

И още от Инвестор.БГ..........
 Вносът на втечнен природен газ в Европа върви към рекордите от миналата година, помагайки да се покрие

скокът в търсенето, причинен от застудяването в края на зимата;

Потоците от терминалите за втечнен природен газ към газовите мрежи на Северозападна Европа скочиха в

последната седмица на февруари до най-високото ниво от декември – пиков месец за доставките съгласно

Bloomberg;

Втечненият газ беше от решаващо значение за Европа, след като Русия намали доставките по тръбопроводи до

най-ниското ниво от средата на 80-те години на миналия век на фона на войната в Украйна. Европейските

страни, включително Обединеното кралство, са внесли 121 милиона тона втечнен природен газ през 2022 г., което

е рекордно увеличение от 60% на годишна база, според данни на водещия търговец Shell Plc.;

Засега изглежда има достатъчно налично предлагане през следващите няколко месеца, за да се отговори на

нарастващото търсене на доставки на LNG. Дългоочакваното рестартиране на завода за LNG Freeport в Тексас -

след пожар миналото лято - също трябва да помогне на пазара;

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

market-insights/latest-news/oil/030123-russian-oil-product-

exports-slide-as-eu-import-embargo-bites

Европейското газово хранилище е пълно с около

62%, което е доста над петгодишната сезонна

средна стойност от 40% за това време на

годината, показват данни на Gas Infrastructure

Europe.

Цените на природния газ в Европа може да са

паднали през зимата, която първоначално се

очакваше да бъде трудна, но пазарът е изправен

пред друго изпитание следващия месец:

зареждане на хранилища;

Април бележи началото на летния газов сезон в

Европа, когато обикновено започват инжекциите

в хранилищата и компаниите се подготвят за

предстоящата зима. Това означава, че текущите

цени може да не са устойчиви;

Износът на петролни продукти се измести към

Африка след ембаргото на ЕС

https://www.investor.bg/a/518-energetika/370446-ing-es-shte-ima-nuzhda-ot-dvoyno-po-malko-gaz-za-gazohranilishtata-prez-2023-g
https://www.investor.bg/a/518-energetika/370446-ing-es-shte-ima-nuzhda-ot-dvoyno-po-malko-gaz-za-gazohranilishtata-prez-2023-g
https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/370213-ikonomikata-na-ukrayna-se-stabilizira-sled-shoka-ot-voynata
https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/370213-ikonomikata-na-ukrayna-se-stabilizira-sled-shoka-ot-voynata
https://www.investor.bg/a/518-energetika/370535-sauditska-arabiya-povishava-tsenite-na-petrola-za-aziya-i-evropa-za-april
https://www.investor.bg/a/518-energetika/370535-sauditska-arabiya-povishava-tsenite-na-petrola-za-aziya-i-evropa-za-april


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

TRADER BEURZEN 
STORY
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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.
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