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€ Предварителните данни за инфлацията за Франция за февруари са за ръст от 4.1% най – висока от както се води статистика; 

€ Предварителният CPI инфланция на еврозоната за февруари месеци е 5.8% след януарските 5.1%;

€ PMI на услугите на Франция за февруари е 55.5, този на Германия е 55.8, а на еврозоната е 55.5; 

€ Инфлацията, CPI на Италия за месец февруари е 5.7% на годишна основа; 
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/inflaciiata-v-ispaniia-se-uskori-i-dostigna-

33-godishen-vryh-prez-fevruari-346921/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/voinata-v-ukraina/574/a/siemens-i-bmw--pyrvite-

germanski-firmi-koito-napuskat-rusiia-

347099/?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=tag_box

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/ikonomikata-na-

rusiia-v-grafiki-347143/

Анализатори на ЕЦБ допускат, че 10%

ограничаване на газовите доставки, биха се

отразили на икономите със свиване от около

0.7%

През февруари правителството на Макрон

предизборно решава да използва субсидии и

такси на стойност от 15.5 млрд. евро с цел

потребителите да не плащат високите сметки

за ток. Правителството цели да смекчи

потребителските разходи преди изборите т.к.

ръстът на икономиката спрямо предходните

управления във Франция изостава.
Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Руската инвазия в Украйна поставя под въпрос преноса на нефт и нефтени продукти от Русия към Европа като

и двете страни биха могли да бъдат засегнати. Около 2.3 млн. барела на ден от руски петролни продукти отиват

към Европа – пристанищата Приморск и Уст - Луга в Балтийско мопре, Новороссийск на Черно море както и

чрез мрежите на „Дружба“ като в замяна на това Русия получава около 75 млрд. долара (при спот цените на

петрола от февруари месец 2022г.). В началото на март уралският нефт се предлага с голяма отсъпка спрямо

основния бенчмарк и купучите не се наемат да го складират като 70% от руският нефт остава замразен според

консултанта Aspects. В същото време разходите за складиране се увеличиха драстично.

Германия внася около 28 % газ от Русия, докато Полша внася към 63% (2021г.) Рафинериите във Финландия,

Швеция, Белгия, Франция и Италия внасят основно нафтата от Русия. Около 21% от вноса на мазут за страните

от ЕС е Русия като основни потребители са Литва, Латвия, Естония, Германия, Финландия и Холандия;

В същото време европейските купувачи, изключвайки Турция представляват 65% от руския износ по Черно

море и повече от 90% от обемите доставени по море на Балтийските пристанища;

Западът изключи няколко руски банки от SWIFT и предотврати Централната банка на Русия да използва

резервите си с цел подкрепа на валутата си. Германия стопира проекта „Северен Поток“ 2;
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https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/ikonomikata-na-rusiia-v-grafiki-347143/
http://www.investing.com/


$ Производственият PMI на САЩ  за месец февруари възлиза на 57.3;

$ Markit Composite PMI на САЩ за месец февруари е 55.9 докато PMI на услугите на за месец февруари възлиза на 56.5

$ Безработицата на САЩ за февруари спада до 3.8%

$ Заплатите отбелязаха незначително повишение през февруари в размер на 0,03%; 
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/federalniiat-rezerv-na-sasht-e-tvyrdo-reshen-da-

zapochne-da-povishava-lihvite--346972/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/zatiaganeto-na-parichnata-politika-na-

fed-niama-da-e-tolkova-ogranichavashto-347311/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/rystyt-na-novootkritite-rabotni-mesta-v-

sasht-dostigna-7-mesechen-vryh-347307/

 Проучване на Ally Bank показва, че около 53% от анкетираните американци са оптимистично настроени за

техните финанси през 2022г. въпреки инфлацията и около 59% от тях вярват, че ще бъдат финансови по –

добре отколкото през 2021г. като 65% от същата анкета заявяват, че ще постигнат финансовите си цели през

2022г. въпреки високата инфлация;

Въпреки, че американците се чувстват оптимистични, все пак те би трябвало да имат предвид, че повишените

потребителски цени ще ги карат да харчат повече отколкото са изработили;

Приоритетно за САЩ в момента е да се справят с инфлацията в страна си отколкото украинската криза като

по – сериозни санкции биха увеличили цените на суровините и най – вече енергийните такива и оттам

спиралата за инфлация би се ускорила. И по този начин, ФЕД ще бъде подвластен и замъглен около

напрежението в Украйна за това колко би следвало да засили вдигането на лихвените нива и да намери баланс

за да не попари ръстът на икономиката;

 От времената на Paul Volcher не се е

наблюдавало да има негативен шок по

веригата на предлагането и той да влияе

върху ръста на икономиката и в същото

време ФЕД да намалява паричната

политика. Обикновено ФЕД не предприема

свиване на монетарната си политика при

резки шокове на петрола;

Енергийните продукти възлизат на 4.3% от

потреблението в САЩ към края на 2021г., а

през 1981г. те достигат близо 10% при

Volcher;

Туристическият сектор добавя 179 хил.

работни места за февруари. Секторът на

професионалните и бизнес услуги е добавил

95 хил. Нови позиции, този на

здравеопазването - 64 хил., а строителството

– 60 хил.
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http://www.investing.com/
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https://www.investor.bg/novini/130/a/zatiaganeto-na-parichnata-politika-na-fed-niama-da-e-tolkova-ogranichavashto-347311/
https://www.investor.bg/novini/130/a/rystyt-na-novootkritite-rabotni-mesta-v-sasht-dostigna-7-mesechen-vryh-347307/


❖ Прогнозното производство на Япония за месец март възлиза на 5.7% на годишна база;

❖ Продажбите на дребно на Австралия за януари се покачват на 1.8%;

❖ PMI индексът на мениджърите по поръчките в производството на Caixin в Китай за февруари е 50.4:

❖ Непроизводственият показател PMI в Китай за февруари е 51.6:
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: U.S. Energy Information AdministrationИзточник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/moje-li-rusiia-da-

razchita-na-aziia-za-iznosa-na-energiinite-si-produkti-346415/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/aziia/336/a/germanskiiat-gigant-rwe-shte-razviva-ofshorni-

parkove-syvmestno-s-tata-motor-346432/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/novini/130/a/ikonomikata-na-avstraliia-e-zapazila-

inerciiata-si-v-nachaloto-na-godinata-346910/

Според анализаторската компания Кеплер количествата петрол складирани от Иран са се увеличили с 30 млн.

барела от началото на декември до 103 млн. барела. Това количество се обуславя с преговорите във Виена за

премахване на санкциите срещу Иран за продажба на петрол. Количествата по море са натрупани на

терминала Kharg Island в Персийския залив;

По този начин Иран би могъл веднага да възобнови износа на петрол незабавно след премахване на санкциите.

Възстановявато на петролните полета за добив изискват няколко месеца;

Навремето втори по производство член на ОПЕК, Иран се измества на пето място като за 2021г. с производство

от 2.4 млн. барела на ден, което количество се използва за вътрешния му пазар;

При премахване на санкциите дневното производство би могло да достигне 3.4 млн. барела в рамките на 3

месеца и постигане на пълен капацитет от 3.7 млн. барела до 6 месеца, според консултанта FGE, което

означава, че до няколко месеца 1 млн. барела на ден може да се предложи на световните пазари, което ще

попълни недостига на производство на членовете на Опек+, които страдат от липса на инвестиции или

производствени прекъсвания;
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Производство на петрол в Иран
1962г. - януари 2022г.След началото на конфликта в Украйна,

сделката за премахване на санкциите е

поставена под въпрос поради

неразбирателството между Русия и САЩ относо

ситуацията в Украйна;

Почти една четвърт от туристите в Шри Ланка

през последната година са от Украйна и Русия.

Руската инвазия увеличи вероятността Sri Lanka

да изпадне във фалит;

Икономиката на Индия също би пострадала

сериозно от инвазията на Русия. Индия е

основен потребител на петролни продукти и

метали, чиито високи цени биха се отразили на

спад на икономическата дейност там;

https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/moje-li-rusiia-da-razchita-na-aziia-za-iznosa-na-energiinite-si-produkti-346415/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/germanskiiat-gigant-rwe-shte-razviva-ofshorni-parkove-syvmestno-s-tata-motor-346432/
https://www.investor.bg/novini/130/a/ikonomikata-na-avstraliia-e-zapazila-inerciiata-si-v-nachaloto-na-godinata-346910/


❖ Пшеницата отбелязаха най – високи цени от 2008г. след Руската инвазия на Украйна и най – голям ръст от всички стоки за месец;

❖ Дървеният материал втори по ръст за месец след пшеницата в началото на март;

❖ Цените на памука задържаха високите стойности за последното десетилетие в началото на март 2022г.;

❖ Цените на медта продължават на достигат нови върхове за последните десетилетия в началото на март;

❖ САЩ и Великобританмия наложиха санкции за петрол Русия;

❖

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/kriptovaluti/491/a/pazarnata-kapitalizaciia-na-bitkoina-

otnovo-e-po-goliama-ot-tazi-na-rublata-347128/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/surovini/365/a/pshenicata-se-zadyrja-okolo-nai-

visokite-si-ceni-v-istoriiata-347485/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД

https://www.investor.bg/analizi/91/a/rusiia-ima-nujda-ot-evropeiskiia-kesh-

poveche-otkolkoto-evropa-ot-neiniia-gaz-346735/

И още от Инвестор.БГ..........
 Русия е най – големият производител на жито в света като се очаква през сезона юни – юли 2022г. да изнесе 35

млн. тона или 17% от цялото количество в света според департамента на земеделието в САЩ. Русия контролира

износа на семена с квоти и такси с цел ограничаване на инфлацията. Украйна пък през 2021г. измести САЩ като

производител на царевица. Украйна като цяло се смята за „житницата“ на Европа и войната там би понижила

предлагането, откъдето спиралата на инфлацията ще се засили;

 Русия е най – големият производител на диаманти в света, произвели 32.4 млн. карата през 2021г., 30% от

световното количество, като изнасят основно за Белгия, Индия и Арабските емирства. Русия е третият по –

големина производител на злато с 10% от световното производство след Австралия и Китай;

Русия е най – големият производител на паладий (2.6 млн. тройунции, или 40% от световното производство) и

основен производител на платина;

Русия е най – големият производител на рафиниран никел като за 2021г. е произвела 193 006 тона или 7% от

световното производство;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД

Първични данни: www.investing.com

 Русия е сред водещите производители на

алуминий с производство от 3.9 метрични тона

за 2021г. или 6% от световното производство.

Европейската Glencore има дългосрочен договор

до 2025г. за изкупуване на алуминии с руската

компания Rusal;

Икономическият министър Robert Habeck

твърди, че Германия би се справила и без руски

газ, но за сметка на по – високи цени;

 Според анализатор на Wood Mackenz, ако

руският газ спре Европа временно би се

справила, но до другата зима запасите биха

свършили, индустриите биха затворили заради

високите цени, а инфлацията би си проправила

път за шокова инфлация;
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http://www.investing.com/


„Имайки предвид, че 15% от настоящите инвеститори на пазара са започнали да търгуват за пръв път през 2020 г.,

според мен тенденцията мнозинството от трейдърите да загърби традиционното търгуване при високи разходи и

висок личен риск, е неизбежна. “, коментира Михаил Камбуров;
BEURZEN STORY 
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.

“Чест, но и отговорност е за нас от ТРЕЙДАНТС и World Series of Trading е да направим

този коментар на пазара и индустрията в условията на военния конфликт в Украйна.

Хвърляйки бърз поглед на пазарите бих казал, че нахлуването на Русия в Украйна не

стана видимо от графиките на финансовите инструменти, с изключение на малкия

шип, който се формира на графиката на златото преди броени дни. Той беше

коригиран в рамките на същия ден. Забелязахме и покачване на цената на петрола и

газта, което обаче се случи постепенно и може да се каже, че определено сме виждали

доста по-остри промени в тяхната цена и без наличие на жестока война на

територията на Европа.

Европейските и американски индекси консолидираха около стабилни нива и

определено към този момент пазарна паника не се забелязва. Преобладава дори

мнението, че това са дъна и последващи подкрепи на фондовия пазар. Паника не се

забелязва дори на волатилния пазар на криптовалути. Надеждите на всички нас са

това да е знак за овладяване на конфликта и прекратяване на загубата на невинни

животи и икономически прогрес, а не просто на изчакване на развръзката от

преговорите край Припят.

Ако изместим фокуса от текущата обстановка на пазарите към макроразвитието на

финансовата индустрия и по-скоро технологията зад нея, е редно да обърнем

внимание на еволюцията в технологично отношение, която е на път да се превърне в

революция.

.

Мнение за Конкорд Асет Мениджмънт АД : Михаил Камбуров, TRADANTS GmbH Osterholzallee

140/144; 71636 Ludwigsburg, Germany tradants.com

Никога досега през изминалите 12 години на моето наблюдение над пазарите не сме забелязвали толкова рязко демократизиране на

търговията, както и премахване на бариери за навлизане в сферата на инвестициите. Не говоря само за пионери в премахването на такси

като Револют и Робин Худ, които успяха да изградят бизнес модели, позволяващи формирането на приход и без пряко таксуване на

търговска активност.

Вече говорим за наличие на бизнес модели, които позволяват навлизане на пазара на участници с почти нулев стартов капитал, с 

възможност да генерират значителни приходи и по-нататъшно развитие в сферата на инвестициите или краткосрочната търговия, само

благодарение на своя талант и страст към икономиката.

Имайки предвид, че 15% от настоящите инвеститори на пазара са започнали да търгуват за пръв път през 2020 г., според мен тенденцията

мнозинството от трейдърите да загърби традиционното търгуване при високи разходи и висок личен риск, е неизбежна. От това има и 

косвени ползи за трейдърите, тъй като се премахват редица възможности за конфликт на интереси между трейдър и институция, както и 

редица тесни места, където изтичат скрити търговски разходи.

Според мен тези промени са сравними по значение единствено с формирането на културата на краудфъндинга, но този път са насочени в 

обратната посока - към индивидуалния талант. ”

https://www.youtube.com/watch?v=0akeieXiNQ8

Мнение за Конкорд Асет Мениджмънт АД : Михаил 

Камбуров, TRADANTS GmbH

http://tradants.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0akeieXiNQ8


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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