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У инвеститорите преобладават очакванията, че Европейската централна банка ще затегне
паричната си политика по-бързо поради рязкото увеличаване на инфлацията – това оказа
натиск върху цените на облигациите в Европа в началото на април. Пазарите залагат на 4
повишения от 0,25% до март 2023 г.

На фона на перспективите за отслабващ икономически растеж поради войната в Украйна на 14
април ЕЦБ потвърди, че ще приключи своите нетни покупки на активи през третото
тримесечие на тази година, като стъпка в посока за овладяване на инфлацията, която
достигна 7.5% през март. Покупките до тогава са планирани както следва: Април – 40 млрд.
евро;Май – 30 млрд. евро и Юни 20 млрд. евро.
Заявеното намерение на ЕЦБ е планираното повишение на лихвите да започне едва след
прекратяването на покупките.

ЕЦБ заяви, че ще продължи да реинвестира в покупки всички падежи на ценни книжа, които
има в баланса си, а към настоящия момент това означава, че процесът ще продължи до края на
2024 г. Най-общо, от това следва, че до края на юни ЕЦБ ще увеличи баланса си с още 90 млрд
евро, след което ще го поддържа още 2.5 години (до края на 2024 г.) без да се стреми да го
намалява.

Федералният резерв планира да намали баланса си с максимимум 95 милиарда долара на
месец и така допълнително да затегне кредитите в икономиката, според публикуваната
информация от специализирани финансови медии. ФЕД вече повиши с 0,25% лихвените
проценти, за да въздейства върху най-високата инфлация от 1982 година насам.



Централните банки на Полша и Румъния вдигнаха лихвените си проценти в началото на април
заради нарастващата инфлация.
Полша повиши основната лихва до 4,50%. Румъния повиши лихвата за пети път (до 3,00%) в
опитите си да укроти най-високата инфлация от 14 години насам, въпреки че рисковете от
войната в Украйна оказват натиск върху икономиката.

Макар инвеститорите да очакваха допълнителни стимули предвид забавянето на
икономиката в Китай, предизвикано от Covid-19, централната банка не понижи лихвените
проценти.

През първата седмица на април цените на петрола паднаха от най-високите си стойности от
около 120 долара за барел, като се установиха малко над 100 долара. Подкрепа за успокояване
на цените оказа и решението на страните от Международната агенция по енергетика (МАЕ)
да освободят 60 млн. барела петрол от резервите си, в допълнение към ангажимента на САЩ

за 180 млн. барела. Значителни количества бяха освободени и от запасите на Южна Корея.



Чуждестранни пазари 
Изменения на индексите 

EURO STOXX 50 и S&P 500 спрямо началото на войната 

(период 23/2-14/4 2022 – Източник: Bloomberg)

Пазарни индекси и резултати на фондове  

Измененията на водещи индекси върху акции, дългови инструменти и цени

на суровини, както и представянето на фондове, управлявани от «ДСК

Управление на активи» АД, чиято инвестиционна стратегия е насочена

към подобни класове активи и пазари – от началото на военните

действия (за периода 23 февруари – 14 април, т.г)

Изменение Индекс - акции

+3,95% S&P 500

+2,41% NASDAQ

-3,14% Euro STOXX 50

-3,20% DAX

Изменение Фондове в акции

+4,83% ДСК Динамика

+6,61% ДСК Глобални защитни компании

-1,27% ДСК-ОТП Премиум Микс

+3,45% ДСК Глобални компании

Изменение Индекс - облигации

-7,34%
J.P.Morgan EMBIG Diversified 

Hedged Euro Index

Изменение Фондове в облигации

-1,98% ДСК Стандарт

-1,94% ДСК Евро Актив

Изменение Суровини

+3,38% Злато

+15,34% Петрол (брент)

*На база стойности на индексите за периода 23/2 – 14/4 2022 г., вкл.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 23/2 – 14/4 2022 г. и публикувани на следващия работен ден.
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21,71%

Български пазар 

От началото на военните действия до 14 април, т.г. индексът

SOFIX на БФБ отчете нарастване от 4,43%, изпреварвайки

ръста на индексите на развитите пазари. След като се

проявиха като една от основните причини за ръст на SOFIX

през март, акциите на “Първа Инвестиционна Банка” отчетоха

значителни спадове (до 2,46 лв.) през първите седмици на април.

През втората седмица на април “Алтерко” АД обяви

предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г.,

отчитайки 26% ръст на продажбите спрямо Q1 на миналата

година. Тези новини повишиха цените на акциите до 20,60 лв.

Пазарни индекси и резултати на фондове  

Данни за измененията в периода 23/2 -14/4 т.г. на

индекса SOFIX на Българска фондова борса и

представянето на фондове, управлявани от «ДСК

Управление на Активи» АД, чиято инвестиционна

стратегия е насочена основно към този пазар.

Изменение Индекс - акции

+4,43% SOFIX

Изменение Фондове

+2,23% ДСК Растеж

+1,26% ДСК Баланс

*На база стойности на SOFIX за периода 23/2 – 14/4, 2022 г., вкл.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 23/2 – 14/4, 2022 г. и публикувани на следващия работен ден.



Във фокуса на инвеститорите до края на месец април ще
бъдат основно:

• Очакванията за по-активни военни действие между Русия и
Украйна, които ще държат капиталовите пазари в
напрежение.

• Евентуалното ембарго върху вноса на енергоносители от
Русия, което обсъждат страните от ЕС.

• Предстоящото публикуване на отчетите на публичните
компании в САЩ, което може да повиши волатилността на
щатските пазари.



Този материал не е препоръка за инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че
стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и
те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са
гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати
от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.


