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€ Регистрацията на нови автомобили в Германия расте с 14,8%, а във Франция с 29,6% на месечна основа за декември 2021г.;    

£ Инфлацията във Великобритания (CPI) за месец декември е 5.4%, най – висока от 1992г.;

£ Продажбите на дребно във Великобритания се сриват до -3.7% за месец декември; 

€ Инфлацията в еврозоната (CPI) се задържа на 5% за декември; 
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/lifestyle/554/a/koronata-se-izplyzva-dokato-elizabet-ii-se-
gotvi-za-70-godishninata-si-na-trona-344447/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/novini/130/a/germanskata-ikonomika-zapochva-2022-g-
s-iskrica-nadejda-344424/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/evropa/334/a/polsha-opitva-da-namali-zavisimostta-si-ot-
rusiia-s-dogovor-sys-sauditska-arabiia--343883/

През ЕЦБ през 2022г. стои въпросът дали ще
посегне към вдигане на основния лихвен
процент, за да се справи с инфлацията.
Пазарните участници оценяват различно
очакванията за вдигане на процента като
доходността по 10 - годишните немски ДЦК
успя да стане положителна величина за
няколко дни през януари;

 Не само енергийните цени остават високи
през януари месец, но и транспортните
разходи по море на контейнерите също.
Обикновено 15% ръст на транспортните
разходи води до 0.1% ръст на инфлацията
като това може да продължава 12-18 месеца
за напред от момента на покачването им;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
Първични данни: www.investing.com

 През първото тримесечие на 2022г. волатилността на ценните книжа във Франция би могла да се повиши
във връзка с предстоящите избори април месец 2022г. като най – вече спредът на доходността на ДЦК
спрямо другите европейски книги би могла да се увеличи при увеличаване на предпочитанията към крайно
дясната политическа формация;

След като Централната банка на Великобритания вдигна първа оносновния си лихвен процент в края на
2021г., бенчмаркът FTSE 100 успява да бъде стабилен при едноднвените спадове спрямо другите западни
индекси през януари месец благодарение, че около 30% от състава му са банките, енергенийни и минни
компании. Цените на хранителните стоки, напитки, ресторантите там допринасят за високата инфлация.
Спестяванията намаляват, докато цените на стоките и услугите изпреварват възнагражденията;

Интересно развитие през 2022г. биха получили валутните двойки USD/CHF и EUR/CHF. От една страна
имаме увеличаване на риска и изоставяне на франка при очакване на вдигане на лихвените нива в САЩ, и
последващо евентуално вдигането им в еврозоната, а от друга страна франкът би отново станал
предпочитан при рискове свързани с Украйна, изборите във Франция и политическите рискове в Италия;
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$ Продажбата на жилища в САЩ спада с 4.6% до 6.18m за декември месец при ръст 2.2% през ноември месец;

$ Предварителните данни показват, че  БВП на САЩ за Q4 2021г. се покачва на 6.9% ;

 Инфлацията в Канада (CPI) се покачва на 4% за месец декември спрямо 3.6% предходения месец; 
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Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/analizi/9/a/i-centralnata-banka-na-kanada-se-
podgotvia-za-zatiagane-na-parichnata-politika-344517/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/analizi/91/a/fed-dade-signal-za-neshto-poveche-ot-
povishenie-na-lihvite-344570/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/novini/130/a/2021-g-moje-da-e-bila-nai-dobrata-za-
amerikanskata-ikonomika-ot-tri-desetiletiia-344607/

 Основните рискове за капиталовите пазари в САЩ през 2022г. са инфлацията и затягането на монетарната
политика чрез вдигане на оснония лихвен процент и свиване на баланса на ФЕД;

Технологичният сектор в САЩ е пред предизивкателството пред вдигането на лихвите и техният маржин на
печалбите би могъл да се свие през 2022г. Затова пък лихвения доход на банките би следвало да се вдигне;

Евентуалното рязко увеличаване на лихвните нива би могло да изравни кривата на доходността, защото
доходността по краткосрочните ДЦК биха се вдигнали повече от колкото тази на дългосрочните ценни книги.
При това положение рискът кривата на доходността да стане с отрицателен наклон би разкрило хоризонт за
предстояща рецесия. Именно поради тази причина ФЕД се разбърза да свива активите на баланса (tapering);

 На 26 януари ФЕД предвиди едно от най – агресивните покачване на лихвените нива през 2022г. като остава
отворени врати за повече от покачвания и рязко свиване на баланса и монетарната подкрепа. Доходността на
двугодишните ДЦК на САЩ прескочи 1% за първи път от началото на пандемията през януари 2022г.;
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 Рискът за грешка е много голям, защото ако
ФЕД агресивно свие монетарната политика,
рецесията е неизбежна, ако обаче това
свиване е твърде бавно, инфлацията може
да „изгори“ икономическия ръст;

Края на януари индексите в САЩ започнаха
волатилно движение и посока надолу
включвайки риск за повишаване на
лихвените, проблемите с Украйна,
инфлацията;

Сенаторите в САЩ в края на януари
предпримет мерки за задействане на
санкции към Русия, който най – вече
включват санкции към финансовия сектор и
лични санкции към топ ръководителите в
държавата;



 Инфлацията в Япония (CPI) за месец декември е 0.5%, ниска спрямо тази на еврозоната и САЩ;

 Индустриалното производство на Китай за месец декември е с ръст от 4.3%;

 Инфлацията в Австралия нараства на 1.3% за последното тримесечие на 2021г.;

 Индексът на мениджърите по покупките в промишлеността спадна до 50,1 пункта в

Китай за януари месец;

BEURZEN STORY в
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Централната банка на Китай PBOC през януари, че ще засили монетарната си политика в зависимост и от
икономическите данни с цел засилване на икономиката и избягване на кредитен колапс около имотната криза. За
разлика от другите централни банки, PBOC насочва усилията си за намаляване на лихвените проценти.
Централната банка ще държи юана стабилен през идните месеци;

Китай създава нови правила за предприемачите на проекти в недвижими имоти като им осигурява достъп до
парични средства при предварителни продажни на недвижими имоти с възможността да ползват ескроу сметки.
Това би спомогнало да плащат задълженията си към доставчици и изпълняват задълженията си по облигациите си;

 Към края на януари месец пазарите на Япония (Topix), Австралия (S&P ASX 200) движат около нивата на корекция
(10%), докато този на Китай е около нивата на корекция (20%);

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
Първични данни: www.investing.com

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/indeksi/537/a/promishlenoto-proizvodstvo-v-kitai-gubi-
para-s-uvelichavaneto-na-riskovete-za-rasteja-344776/

И още от Инвестор.БГ..........

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/analizi/91/a/zabaviashtiiat-se-rastej-v-kitai-e-
samoprichinen-343897/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/novini/130/a/inflaciiata-v-avstraliia-dostigna-
sedemgodishen-vryh-344387/

Покачването на лихвените нива в САЩ не е
добра новина за тези пазари понеже дълговия
капитал там в повечето случаи е деноминиран в
щатски долари и това увеличава дългът на
компаниите;

Австралийският пазар навлезе в техническа
корекция след изказването на ФЕД като това
допусна и покачване скорошно на лихвите в
Австралия;

Инфлацията в Нова Зеландия в края на януари
се ускори до нива 5.9%, за последните 3 месеца
на 2021г., най – високи за последните 31 години
като допусна, че Централната банка ще
придвижи вдигането на лихвения процент там;
Покачването с 0.25% до 1% от Централната
банка е напълно отразено от инвеститорите като
банката допусна през ноември инфлация от 5.7%
за последното тримесечие на 2021г.
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 Цените на памука достигнаха връх за последното десетилетие към края на януари 2022г.;

 Цените на кафето продължават на стоят на връх за последното десетилетие към края на януари 2022г.;

 Цените на алуминия продължават да задържат връх за последното десетилетие към края на януари 2022г.;

 Цените на пшеницата на лондонския пазар продължават да имат най – високи стойности от 2012г.

.
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Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/pazari/538/a/bitkoinyt-e-v-unison-s-akciite-kakto-nikoga-
dosega-344348/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/grafika-na-denia-
voenniiat-disbalans-mejdu-rusiia-i-ukraina-344558/

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/analizi/91/a/investitorite-v-zlato-ne-byrzat-da-prodavat-
vypreki-perspektivite-pred-lihvite-344427/

И още от Инвестор.БГ..........  През 2022г. интересно ще бъде представянето на златото, защото от една страна инвеститорите го използват
като хеджиране срещу инфлацията, а от друга страна вдигането на лихвените проценти биха го траснали
надолу защото доларът би следвало да поскъпне, а и защото инвеститорите биха предпочели активи,
извличащи по – висок лихвен доход;

Допуска се, че ако Федералният резерв започне да вдига лихвените нива по – бързо, това ще е сигнал, че
инфлацията е извън контрол и това би могло да ориентира бързо инвеститорите към златото;

С появата на криптовалутите обаче дребните инвеститори биха могли да засилят капиталите си към златото и
това да подкрепи спекулативно цената през 2022г. За разлика от криптовалутите, залото не може да се „копае“
от толкова много участници т.е. така бързо да увеличава предлагането си;

 Златото и среброто бяха от изоставащите
стоки през 2021г., но обикновено след
такова лошо представяне те биха могли да
бъдат лидери сред стоките;

Идеята за предпазване от инфлацията
инвестирайки в злато е чисто спекулативна,
защото когато вече обществото усеща, че
инфлацията е дошла, пазарната цена на
метала вече е поскъпнала и мястото за спад
остава по - вероятния сценарий. Идеята за
запазената стойност е дошла от това, че
този метал притежава силни физични
качества;

След изказването на ФЕД златото отстъпи
значително, но въпреки че най – големите
му неприятели, ръстът на долара и ръстът
на доходността на 2г. ДЦК, то задържа
нивата около над и под 1300 за унция
именно заради очакванията за инфлация
през годината;

Източник: Конкорд Асет Мениджмънт АД
Първични данни: www.investing.com
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 „Основния въпрос пред всеки инвеститор е докъде ще стигне нивото на инфлация и дали тя ще е временна

или ще има по-дългосрочен характер. “, коментира Павел Бандилов;

бъдат финансирани“

BEURZEN STORY 
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И още от Инвестор.БГ..........
“Очакванията за ръст при цените на недвижимите имоти са както всяка друга
година изключително положителни, но в известен смисъл и силно пожелателни.
Има доста рискове пред глобалната икономика, който могат да се реализират,
както и много фактори, които влияят на цената.

Основния въпрос пред всеки инвеститор е докъде ще стигне нивото на инфлация
и дали тя ще е временна или ще има по-дългосрочен характер.

 Според последните данни на НСИ към ноември 2021г. спрямо ноември
2020г. тя е 7.3%., но за да разберем какво влияние ще окаже на цените на
недвижимите имоти през 2022г, трябва да направим по-задълбочен анализ.
През последната година бяхме свидетели на бурен ръст строителните
материали като стомана, цимент и дървесина, който на моменти
надвишаваше дори 100%, като дори и сега той е с двуцифрена стойност.
Ако доскоро себестойността на жилищното строителство беше около 500
евро на квадратен метър, то новите цени на строителните материали рязко
повишиха тази стойност на и дори над 800 евро на квадратен метър. Ако
строителните предприемачи прехвърлят тази разлика на крайния купувач,
рискуват да не могат да продадат обектите си на фона на засилената
конкуренция в сектора, така че най-вероятно за да запазят
конкурентоспособността си, ще трябва да намалят маржа на печалба и да
поемат част от ръста при суровините. Съществува риск и доста сгради да
не могат да бъдат завършени при тези условия.

 В следствие на ипотечната криза 2008 г., централните банкери предприеха
политиката на количествени улеснения, което доведе до силен ръст на
капиталовите пазари и недвижимите имоти, и ниски лихвени проценти. Те
пък от своя страна стимулираха ипотечното кредитиране, което доведе до
растеж на цените на всички сегменти на пазара на недвижимост. През
настоящата година централните банки затягат монетарните си стимули в
следствия на потребителската инфлация и в близките години при равни
други условия ще наблюдаваме обратния процес. Това означава, че
капитала ще бъде по-скъп и достъпа до него ще бъде по-труден.

 Цените на недвижимите имоти изпревариха значително ръста на наемите,
което влоши индекса цена-наем в България, т.е. в комбинация с повишение
на лихвите, вноската по ипотечен кредит би надвишавала потенциалният
наем.

Мнение за Конкорд Асет Мениджмънт АД : Павел 
Бандилов, изпълнителен директор на BPD Индустриален 
фонд за недвижими имоти АДСИЦ; 

Източник: ИНВЕСТОР.БГ АД
https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/pavel-bandilov-godinata-shte-byde-
izkliuchitelno-volatilna-za-pazarite-344288/
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 “Проектобюджета за 2022 година на правителството предвижда 5% ръст на
заплатите в публичния сектор и 8% на пенсиите, което е значително по-
ниско повишение спрямо 2021г. Очакванията за частният сектор са
аналогични. На голяма част от домакинствата ще ми се наложи да
използват спестените средства за да намалят ефекта от ръста на
потребителската кошница.

 В краткосрочен и средносрочен план достъпността на жилищата бавно ще
се влошава, тъй като, макар и в умерени пропорции, темповете на
нарастване на цените на жилищата най-вероятно ще изпреварват
темповете на нарастване на доходите.

Очакванията на анализаторите е, че през 2022г. жилищните и индустриалните
активи да бъдат най-добре представящия се клас активи. През 2021 г.
глобалният обем на инвестициите в имоти е нараснал с 38% спрямо същия
период на 2020 г. до 1,3 трлн. долара.
Недвижимият сектор у нас традиционно се радва на засилен инвеститорски
интерес, но комбинацията от повишаване на лихви и ръст на инфлацията до този
момент най-вероятно ще охлади този ентусиазъм. Тук е мястото да разделим
сегментите в сектора.
При индустриалните имоти най-вероятно ще сме свидетели на плавно покачване
на наемните нива. Силното търсене се проявява в засилено строителството на
повече спекулативни проекти, които от своя страна повишават конкурентостта, а
оттам и качеството на крайния продукт. Независимо от очакваното увеличаване
на предлагането на складови площи и логистика, надали ще видим голям натиск
върху цените, тъй като липсата на достатъчно качествени проекти, ръст при
онлайн търговията и куриерските услуги на този етап са водещите фактори в
сегмента.
На жилищният пазар не се вижда голям потенциал за ръст на цените.
Комбинацията от покачващи се лихви, ръст на инфлацията и по-слаб ръст на
заплатите ще охлади ентусиазма на купувачите.
На този етап офис сегмента е най-труден за прогнозиране. Освен с изброените
фактори по-горе, той ще трябва да се бори с Ковид ограниченията за
дистанционна работа и евентуалната пост-ковид адаптация. Ако приемем, че
работата от вкъщи е новото ни нормално състояние, то трябва да си отговорим на
въпроса дали то е в следствие на пандемията, на развитието на технологиите и
работните ни отношения, или е комбинация от изброените причини. При всички
случай връщането ни във офисите и дали то ще е на целия работен ресурс на
компаниите е под въпрос, на който само бъдещето може да ни даде отговор.“

Мнение за Конкорд Асет Мениджмънт АД : Павел 
Бандилов, изпълнителен директор на BPD Индустриален 
фонд за недвижими имоти АДСИЦ; 



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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