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€ Инфлацията на Испания е 5.5% през ноември 2021г., по – висока от тази от 5.4% през октомври;

€ Инфлацията на Италия е 3.7% през ноември 2021г., по – висока от тази от 3.8% през октомври;

£ Инфлацията на Великобритания е 5.1% през ноември 2021г., по – висока от тази от 4.2% през октомври;

€ Инфлацията на Франция е 2.8% през ноември 2021г., по – висока от тази от 2.6% през октомври;
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 Новото правителство на Германия на канцлерът Олаф Шолц е изправено през предизвикателствата като

инфлация от 6% (ноември), най – високата от началото на 90те години на XX век и едновременно с това

вируса, вариантите му и натискът на САЩ за Северен Поток 2, газопровода свързващ Русия и северния бряг

на Германия;

Швейцария промени очакванията си за ръст за 2022г. от 3.6% на 3.2% във връзка с пандемията. Държавата

граничи с Австрия, която е в локдаун и допълнителни предприети мерки биха увеличили риска за

икономиката. Швейцарският франк е относително висок, което ограничава инфлацията в страната. Друг е

въпросът до кога Централната банка на Швейцария ще се въздържа от действие при тази скъпа валута,

защото това отслабва конкурентноспособността на износителите;

Британският паунд се изтреля от ниските си нива веднага след като централната банка на Англия за първи

път покачи основния лихвен процент на 0.25% въпреки предприетите нови мерки около пандемията. Фирмите

призовават да се работи от вкъщи;

ЕЦБ на срещата си през м. декември не промени основния лихвен процент за разлика от банката в Англия.

Прогнозите на ЕЦБ предвиждат годишната инфлация да достигне 2.6% през 2021г., 3.2% през 2022г., 1.8%

през 2024г., докато Бундесбанк смята, че инфлацията в Германия ще се задъжи над 2% до 2024г.;

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/AD-HOC/502/A/DAIMLER-TRUCK-INDUSTRIIATA-

STAVA-KONSOLIDIRANA-341557/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/EVROPA/334/A/ZAMRAZENATA-VYNSHNA-

POLITIKA-NA-OLAF-SHOLC-341507/

Марио Драги 

става премиер

И въпреки високите цени на различни класове

активи, проучване на Corestate смята, че

инвеститорите предпочитат в тези времена на

пандемия и инфлация продукти с дълг на недвижими

имоти особено “green financing“, които и се

протипоставят на възможните слаби страни на non –

ESG инвестиции;

Голямата дивергенция тази година бе между

испанските и италианските акции. Основен

катализатор на акциите в Милано бе всъпването за

премиер на Марио Драги, докато в Испания акциите

бяха засегнати основно от туристическия бранш и

услугите;
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

HTTPS://WWW.INVESTOR.BG/NOVINI/130/A/LAGARD-GODISHNATA-INFLACIIA-

PREZ-2022-G-SHTE-SE-USKORI-DO-32-341930/

https://www.investor.bg/ad-hoc/502/a/daimler-truck-industriiata-stava-konsolidirana-341557/
http://www.investing.com/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/zamrazenata-vynshna-politika-na-olaf-sholc-341507/
https://www.investor.bg/novini/130/a/lagard-godishnata-inflaciia-prez-2022-g-shte-se-uskori-do-32-341930/


$ Инфлацията (CPI) на САЩ е 6.8% през ноември 2021г.най – високи нинва от 1982г., новите автомобилите бележат ръст от

1.1%, стари автомобили с ръст от 2.5%, енергийния сектор с 3.5% ръст, цените на облеклата също са водещи с висок ръст ;

$ Производствените цени (PPI) на САЩ се повишиха 9.6% през ноември 2021г. като се покачват с рекорден темп;

$ Продажбите на дребно на САЩ се увеличават с 0.3% за ноември месец;
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 Навлизайки в 2022г. Федералният резерв се намира в изключителната ситуация да успее да овладее поддържането

на стабилност на ценовите равнища и едновременно с това да подкрепя заетостта в страната в разгара на

последствията от новия вирус „Омикрон“, ефектът на настояване за увеличение на възнагражденията на работната

ръка вследствие на растящите разходи за енергия и проблемите при веригата на предлагането, които през идните

месеци наново ще възникнат наново поради „Омикрон“. Или с една дума ФЕД ще трябва да крепи доверие

справяйки се с големите флуктуации по търсенето и предлагането на стоки и услуги;

Нека да не забравяме, че целта на ФЕД е да поддържа 2% инфлация, произвеждайки здравословна икономика, но

в дългосрочен план, а не да се концентрира върху резките флуктуации по търсенето и предлагането на ценовите

равнища след 4 месеца или 1 година. Краткосрочно обаче високите енергийни разходи създават и политически

притеснения и това принуждава управляващите да вземат непопулярни мерки като използват инструмента да

използват стратегическите петролни резерви, които се използват при войни и урагани с цел намаляване на цените

на петрола в САЩ. Спиралата на поскъпване вече е завъртяна и ръстове бележат вече не само ебергийния сектор;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни:Bureau of Labor Statistics

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/inflaciiata-v-sasht-dostigna-blizo-40-

godishen-vryh-341562/

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/analizi/9/a/istoricheskiiat-povrat-na-amerikanskata-

centralna-banka-341907/

Какво се случва? Самата пандемия

затруднява задържането на работна ръка,

правителствените служби поддържат

доходите на населението както никога

досега и по този начин домакинствата

имат желание да харчат и така

комбинацията от евентуални локдауни или

ограничаващи мерки принуждава

покупателната способност да бъде

фокусирана върху стоки вместо към

сектора на услуги;

В случаят американецът притежаваше

през 2021г. кеш, с който вместо да отиде

на ресторант или казино, където би могъл

да се зарази, предпочиташе да закупи

стока - употребяван автомобил и облекло;
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US CPI, ценово равнище на употребявани 
автомобили в САЩ

Фед през декември декларира ускоряване на прекратяването на

изкупуване на ДЦК (tapering), както и прогнозира 3 покачвания на

лихвения процент през 2022г. и още 3 през 2023г. поради инфлацията;

https://www.investor.bg/novini/130/a/inflaciiata-v-sasht-dostigna-blizo-40-godishen-vryh-341562/
https://www.investor.bg/novini/130/a/sektoryt-na-uslugite-v-sasht-se-razshiriava-s-rekorden-temp-prez-oktomvri-338977/
https://www.investor.bg/analizi/9/a/istoricheskiiat-povrat-na-amerikanskata-centralna-banka-341907/


❖ Индустриалното производство на Китай за ноември 2021г. се повиши с 3.8%, докато през октомври бе 3.5%;

❖ Инвестициите в дълготрайни активи за ноември месец е с ръст от 5.2%, при ръст от 6.1% през октомври;

❖ Износът на Япония за ноемри 2021г. е с ръст от 20.5% на годишна основа ;

❖ Безработицата в Австралия за ноември спадна до 4.6%;
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 Светлина в сектора на недвижими имоти в Китай все още ще липсва и в началото на 2022г. Строгите ограничения

на имотния пазар с цел ограничаване на финансовите рискове в Пекин доведоха до спад в строителството и

очертаха ликвидната криза във фирмите за недвижими имоти. През последните месеци затруднения по изплащане

на задължения си срещат най – вече Kaisa, Sinic Holdings, China Evergrande Group;

Централната банка няколко пъти през последните седмици на 2021г. предприема мерки да ограничи покачване на

юана използвайки референтния лихвен процент, както и коефициента на задължителните резерви. Банката

понижава и процента на програмата за отпускане на кредити за селскостопанския сектор и малкия бизнес;

Това, което би могло да стабилизира икономиката на Китай през първото тримесечие на 2022г. са фискалните

стимули. Годишната сесия на Конгреса на страната очерта осигуряването на стабилност на икономиката и гъвкава

монетарна политика с цел постигане на ръст на над 5% през 2022г.;

Анализаторите очакват страната да започне с конвенционални монетарни и фискални стимули като намаляване на

коефициента на задължителните резерви и увеличаване на разходите за инфраструктура. Очаква се да се имитират

дългови ценни книжа на местно равнище, които ще са ориентирани към специални проекти, а не на държавно

ниво като се търси по – висока ефикастност на финансовите средства по този начин;

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/nesigurnostta-i-inflaciiata-zabaviha-rysta-v-

prodajbite-na-drebno-v-kitai-341820/

И още от Инвестор.БГ..........

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

https://www.investor.bg/novini/130/a/iaponskata-centralna-banka-bori-

pokachvashtite-se-lihvi-s-likvidna-injekciia-341730/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/po-sveta/453/a/fitch-evergrande-i-kaisa-sa-pred-defolt-

341432/?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=tag_box
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

През декември САЩ отправят

предложение към Япония да разрешат

казуса с поставените тарифи на стомана и

алуминий от Тръмп през 2018г. като

офертата е да отпаднат тарифите за

определено количество;

Японското правителство се въздържа все

още от преговори т.к. очаква по – добри

условия от страна на САЩ като например

тарифите да отпадат изцяло. През 2017г.

САЩ е внасял 1.7 млн. метрични тона

стомана от Япония, докато през 2020г.

Количеството е само около 732 хил. тона.

https://www.investor.bg/novini/130/a/nesigurnostta-i-inflaciiata-zabaviha-rysta-v-prodajbite-na-drebno-v-kitai-341820/
https://www.investor.bg/novini/130/a/iaponskata-centralna-banka-bori-pokachvashtite-se-lihvi-s-likvidna-injekciia-341730/
https://www.investor.bg/po-sveta/453/a/fitch-evergrande-i-kaisa-sa-pred-defolt-341432/?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=tag_box
http://www.investing.com/


🛢️ Производството на U.S. crude oil е около 15.7 млн. барела на ден към 10.12.2021г.,което е с 115 000 барела

на ден по-малко спрямо предходната седмица;

🛢️ Запасите на U.S. crude (с изк. на SRP) намаляват с 4.6 млн. барела към 10.12.2021г. спрямо предходната седмица

.
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 Пазарната цена на медта се покачи над 50% от времето преди пандемията като светлината над тази суровина

според анализаторите би продължила предвид прехода към зелена енергия и строителство съобразено с

екологията;

Търсенето на медта расте като индустрията следва да използва повече от 100 млрд. долара, за да покрие

годишния дефицит на предлагането от 4.7 млн. метрични тона до 2030г. с цел преминаване към зелена

енергетика и транспорт, според изследване на CRU Group;

Металът се използва при електромобилите 3 пъти повече отколкото при конвенционалните автомобили с

вътрешно горене. Използва се при оборудванията, при соларните панели и съоръженията за вятърна енергия;

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/kitai-shte-povishi-dogovornite-ceni-na-

vyglishtata-prez-2022-g--341048/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/borsa/10/a/polsha-i-ungariia-syzdavat-kliringova-

kyshta-za-stokovite-pazari-v-cie-342021/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/mae-omikron-shte-zabavi-

vyzstanoviavaneto-na-tyrseneto-na-petrol-341752/  След изказването на ФЕД цената на златото се

покачи въпреки прогнозите за покачване на

основния лихвен процент 3 пъти през 2022г.

Причината е конвенционалната защита със

злато при инфлация, както и дали ФЕД би

могъл да се справи едновременно с инфлация

и пандемия. Това, което движи пазарната цена

на златото във връзка с паричната политика, е

основно реалния лихвен процент;

Немският регулатор през декември съобщи, че

няма решение за стартирането на Северен

поток 2, което озадачава запасите на газ в

Европа;

 Запасите на газ в Европа са по – малко от 2/3

пълни и при прогнози на по – студена зима би

било държало цената на газта висока;

Пазарната цена на кафето се e покачило над

80% тази година като запасите са на най -

ниско ниво от януари поради

неблагоприятното време в Колумбия, Индия и

Бразилия;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Пазарната цена на фючърсите на житото търгувано на 

Лондонската борса пред декември достигна най –

високото си ниво от края на 2012г.; 
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https://www.investor.bg/aziia/336/a/kitai-shte-povishi-dogovornite-ceni-na-vyglishtata-prez-2022-g--341048/
https://www.investor.bg/borsa/10/a/polsha-i-ungariia-syzdavat-kliringova-kyshta-za-stokovite-pazari-v-cie-342021/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/mae-omikron-shte-zabavi-vyzstanoviavaneto-na-tyrseneto-na-petrol-341752/
http://www.investing.com/


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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