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€ Инфлацията на еврозоната се очаква да бъде 4.1% през октомври 2021г., по – висока през септември според оценка на Eurostat;

€ БВП на еврозоната е +2.2%, докато този на ЕС +2.1% за третото тримесечие според предварителна оценка на Eurostat;

€ Производственият показател PMI на еврозоната за месец октомври е 58.3, а на Италия е 61.1;
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По предварителни данни за третото тримесечие с най – висок БВП е Австрия с +3.3%, последвано от Франция с

+3% и Португалия с +2.9%, докато с най – ниски се оказаха Латвия с +0.3% и Литва с 0.0%.

Основна причина за ръст на инфлацията в еврозоната се дължи на „енергията“, която поскъпва с 23.4%, докато

ръстът при услугите е само 2.1% , а „храни, алкохол и тютюневи изделия“ поскъпва с 2.0%.

Дискусията между анализаторите по света са дали тези инфлация има временен характер или би продължила по –

дълго и дали и кога трябва да се покачват основните лихвени проценти. Ефектът на растящите разходи за

енергия и проблемите при предлагането биха могли да създадат ефект на настояване за увеличение на

възнагражденията.

Aко инфлацията се задържи и лихвените проценти се покачат това би могло да благоприятства лихвения доход на

банките в Европа и във Великобритания след дълги години на отрицателни лихви ако в същото време страните

отбелязват подем на икономиките. Най – големите банки увеличават обратните си изкупувания с около 5 млрд.

долара както и намаляват провизиите за лоши кредити към края на октомври 2021г. по данни на Bloomberg;

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/NOVINI/130/A/RASTEJYT-NA-IKONOMIKITE-NA-

GERMANIIA-I-ISPANIIA-SE-OKAZA-RAZOCHAROVASHT-338618/

Темпът на прираст на кредитирането за

домакинствата постепенно се засили

през последните години и достигна

върхова стойност от 4.2% през август

2021 г. според статистика на ЕЦБ.

Същевременно банковият лихвен

процент по жилищни кредити в

еврозоната се движи последователно

надолу от 3.9% през август 2011 г. до

1.3% през август 2021 г.

 Ръстът на доходностите по ДЦК в

еврозоната произтича от това, че

инвеститорите залагат, че ЕЦБ би

трябвало да вдигне лихвите до края на

2022г. т.е. по – рано от нейните

прогнози.

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/NOVINI/130/A/ACB-IZNENADA-PAZARITE-I-

OSTAVI-LIHVATA-NEPROMENENA-339039/
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/ANALIZI/9/A/ERDOGAN-OTNOVO-OBIAVI-VOINA-

NA-SPEKULANTITE-338946/

https://www.investor.bg/novini/130/a/rastejyt-na-ikonomikite-na-germaniia-i-ispaniia-se-okaza-razocharovasht-338618/
http://www.investing.com/
https://www.investor.bg/novini/130/a/acb-iznenada-pazarite-i-ostavi-lihvata-nepromenena-339039/
https://www.investor.bg/analizi/9/a/erdogan-otnovo-obiavi-voina-na-spekulantite-338946/


$ Безразботицата падна до 4.6% за октомври според данните за заетостта от 05-11-2021г.

$ ISM Non-Manufacturing PMI, индексът на услугите за месец октомври се увеличи с висок темп и достигна 66.7;

$ Средното почасово заплащане скача с 4.9%. за месец октопвмри; 
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 Изявлението на Федералния резерв на 3 ноември за намаляване на стимулите от пандемията не изненада

участниците на пазарите. През последните седмици краткосрочните доходности на американски книжа

поскъпнаха докато дългосрочните останаха по – стабилни т.к. мнозинството от борсовите играчи смятат, че това

не е „преходна“ инфлация. Данните за заетостта обаче показат, че през октомври средното почасово заплащане

скача с 4.9%.

 Централната банка към момента ще се въздържи от вдигане на основния лихвен процент, но ако инфлацията

продължи и икономическият ръст продължи, банката няма да се въздържи и ще се намеси;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/fed-zapochva-namaliavaneto-na-

pokupkite-na-aktivi-ot-noemvri-338991/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/sektoryt-na-uslugite-v-sasht-se-

razshiriava-s-rekorden-temp-prez-oktomvri-338977/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/amerikanskiiat-pazar-na-truda-

prodyljava-vyzstanoviavaneto-si-339139/
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 В началото на ноември пазарите в САЩ

отбелязаха нови рекорди благодарение

на добрите финансови отчети на

компаниите. Нещо повече, за октомври

месец секторът на услуги се разшири с

драстичен темп спрямо предходния

месец. Технологичните компании

спомогнаха също за тези рекорди на

индексите в дните около изявлението на

ФЕД;

Търговският дефицит продължава да се

разширява през септември като

търговският “gap” остава значителен

80.9 млрд. долара.

Данните за заетостта за октомври в

САЩ е „goldilocks spot“, т.е. даващ

спокойствие на пазарите, че лихвите

нямат да бъдат вдигнати скоро, защото

коефициентът „the prime working – age

(25-54)“ заетост към населението се

покачва на 78.3 и не e достигнал 80.5%,

нивоto от преди пандемията. Една от

причините е, че някои америкаци

сменят кариерата си.

 През октомври най – много са наeти в сектoра на отдих и

хотелиерство.

Работодателите бързат да наемат нови служители и това бързо

повишава заплатите.

https://www.investor.bg/novini/130/a/fed-zapochva-namaliavaneto-na-pokupkite-na-aktivi-ot-noemvri-338991/
https://www.investor.bg/novini/130/a/sektoryt-na-uslugite-v-sasht-se-razshiriava-s-rekorden-temp-prez-oktomvri-338977/
https://www.investor.bg/novini/130/a/amerikanskiiat-pazar-na-truda-prodyljava-vyzstanoviavaneto-si-339139/


❖ PMI на Китай за октомври е 49.2 при очаквания от 49.7, очертаващ свиване в производствения сектор основно заради

повишени производствени разходи;

❖ China Caixin Services Purchasing Managers Index за месец октомври е 53.8;
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 Най – големите 4 банки в Китай се търгуват на стойности под половината от нетната стойност на активите си през

последните месеци, a в началото на ноември успяха да се търгуват при P/BV под 0.4;

В същото време капиталовият Tier 1 на банковата система (буферите) в Китай значително се увеличава за

последното десетилетие като за 2021г. поддържа ниво над 14% като страната е водеща в света по този показател;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: © Statista 2021; https://www.statista.com/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/poskypvashtite-hrani-uvelichavat-inflacionniia-

natisk-v-kitai-339033/

Инфлацията или CPI стана леко положителна в Япония през

септември като и според данните за брутния вътрешен продукт

страната успя да се спаси от рецесия.
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Проблемите при енергийната криза и

сектора на недвижими имоти доведоха

до намаляване на пазарните

капитализации на банките в Китай;

Цените на фючърсите на въглища на

Zhengzhou Commodity Exchange

поскъпнаха повече от двойно само за

2021г. Контрактът за януари на тези

суровини поскъпна до 1982 юан за тон.

Намесата на държавата охлади цената в

края на октомври като Китай обмисля да

интервенира с ценови лимити така, че да

не позволява резки скокове на цените на

суровината;

Китай би увеличила вноса на въглища не

от Австралия, с която има политически

проблем, а от други страни като Русия

или Монголия;

Натискът върху икономиката на Китай

се допълва и от силният юан, който

достига нива най – високи за последните

5 години. Това означава отлив на

външни инвестиции, отслабване на

конкурентноспособността на китайските

износители;

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/spadyt-na-kitaiskoto-fabrichno-proizvodstvo-

veshtae-problemi-za-ikonomikata-338710/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/cenite-na-vyglishtata-v-kitai-se-stabilizirat-

338731/

https://www.statista.com/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/poskypvashtite-hrani-uvelichavat-inflacionniia-natisk-v-kitai-339033/
https://www.investor.bg/novini/130/a/spadyt-na-kitaiskoto-fabrichno-proizvodstvo-veshtae-problemi-za-ikonomikata-338710/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/cenite-na-vyglishtata-v-kitai-se-stabilizirat-338731/


🛢️ Производството на U.S. crude oil е около 15.0 млн. барела на ден към 29.10.2021г.,което е с 25 000 барела

на ден по-малко спрямо предходната седмица като миналата година по това време е било 13.6 млн. барела на ден;

🛢️ Запасите на U.S. crude (с изк. на SRP) се увеличават с 3.3 млн. барела към 29.10.2021г. спрямо предходната седмица

.
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 Backwardation, спредът между фючъсът на февруарския и януарския WTI достигна най – високо ниво за

последните 25 години в първия ден на ноември 2021г.;

 Петролните кладенци в САЩ не достигат нивото си от началото на 2020г. въпреки ръстът на цената на суровия

петрол като към края на октомври 2021г. те са 544, в сравнение в началото на 2020г. когато са били 796;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Източник: The U.S. Energy Information Administration (EIA)

 Цените на петрола не устройват САЩ и те

подлагат на натиск ОПЕК+ да увеличи

производството си с 600-800 хил.

барела/ден от декември в противен случай

САЩ биха маневрирали с цел да ограничат

ръстът на цените;

През ноември ОПЕК+ реши да продължи да

увеличава плавно производството си с 400

000 барела/ден всеки месец;

Интересно би било САЩ как ще

противодействат на ОПЕК+. Едният

инструмент е да използват стратегическите

петролни резерви, възлизащи на 600 млн.

барела, които се използват при войни и

урагани. САЩ могат да покрият вноса си от

ОПЕК+ в рамките на една година обаче.

Други опции за противодействие би било

забраната за износ и легализирането, че

ОПЕК+ действа като картел, или „NOPEC“

Цената на тези маневри са политически и

пазарни рискове.

В края на ноември се очаква да се

възстановят преговорите с Иран за

премахване на санкциите за износ на

петрол на страната, от където би могло да

дойде решението на проблема на САЩ.

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/rusiia-veche-ne-e-nadejden-dostavchik-na-

gaz-za-evropa-338741/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/190-dyrjavi-se-angajiraha-s-otkaz-ot-

vyglishtata-338997/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/investitori-kupuvat-petrol-kato-zashtita-ot-

inflaciiata-i-napompvat-cenata-338780/
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 Опит на САЩ би могъл да е пренасочване на

стратегическите резерви към базата Cushing, чиито запаси

повдигнаха цените последните седмици, но лимитът за

използване на тези резерви е до 30 млн. барела.

https://www.investor.bg/surovini/365/a/rusiia-veche-ne-e-nadejden-dostavchik-na-gaz-za-evropa-338741/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/190-dyrjavi-se-angajiraha-s-otkaz-ot-vyglishtata-338997/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/investitori-kupuvat-petrol-kato-zashtita-ot-inflaciiata-i-napompvat-cenata-338780/


❑ „ Според Global Fintech Index България попада в списъка на 60-те най-добри финтех екосистеми в света.“, Сергей Пантелеев

❑ София е сред най-добрите 50 европейски града в тази сфера и сред най-бързо развиващите се

дестинации в региона, Сергей Пантелеев
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Източник: Сергей Пантелеев, управител на 

Varengold Bank клон София

ноември 2021г.

Сергей Пантелеев, управител на Varengold Bank клон София:

„Финтех секторът в световен мащаб се развива с изключително бързи

темпове като пандемията от Covid-19 ускори още повече еволюцията. Този

тренд ще продължи и през следващите няколко години, защото и

бизнесът, и индивидуалните потребители търсят все повече дигитални

решения. Конкуренцията във финансовия сектор ще се изостря, а това ще

е от полза за потребителите. Всеки от играчите в него – банки, финтех

бизнеси, големите технологични компании и телекоми, има своите силни

конкурентни предимства, а успехът ще зависи от това как всеки от тях ще

успее да балансира между нуждите и очакванията на своите клиенти,

засилващите се регулации, киберсигурността, устойчивостта и

очакванията за възвращаемост. Все по-често ще виждаме и колаборации

между отделните играчи, за да се използват максимално преимуществата

им и да се създава, съответно извлича повече стойност.

На фона на глобалното развитие на сектора финтех екосистемата в

България е в много добра позиция и страната ни има потенциал да се

превърне в лидер в региона на Централна и Източна Европа. България се

утвърждава като изключително добро място за развитие на финтех

бизнеси в последните години. Показателно е, че за 5 години компаниите в

сектора се утроиха до повече от 100, а през последните три приходите им

растат с двуцифрени стойности на годишна база. Около една трета от

общите инвестиции на фондовете за рисков капитал в България са във

финтех. Нещо повече, страната ни е сред водещите в Югоизточна Европа

за финансови технологии. Според Global Fintech Index България попада в

списъка на 60-те най-добри финтех екосистеми в света. София е сред най-

добрите 50 европейски града в тази сфера и сред най-бързо развиващите

се дестинации в региона. Не случайно в столицата ни са концентрирани и

огромна част от финтех компаниите. Институционални инвеститори в

този сегмент като Varengold Bank ще имат ключова роля за развитието на

пазара в региона, а от стратегическа гледна точка София е най-добрата

локация за разширяването на дейността ни в Югоизточна Европа. „

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/s-panteleev-cenata-

za-finansirane-ot-r2r-shte-se-uvelichi-zaradi-riska-308664/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/261/a/vyzmojnosti-i-

predizvikatelstva-pred-finteh-kompaniite-337384/

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/s-panteleev-cenata-za-finansirane-ot-r2r-shte-se-uvelichi-zaradi-riska-308664/
https://www.investor.bg/novini/261/a/vyzmojnosti-i-predizvikatelstva-pred-finteh-kompaniite-337384/


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 70; +359 2 816 43 45

адрес: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров“ № 117

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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