
Капиталовите пазари 

и влиянието на войната в Украйна 

15 – 30 април, 2022 г.



През изминалия двуседмичен период финансовите пазари отново бяха нестабилни, осново
под влияние на фактори като:
- Обсъжданите планове за по-агресивно затягане на паричната политика от

Федералния резерв в САЩ;
- Ожесточаване на военните действия в Украйна и липсата на преговори между

воюващите страни;
- опасенията за икономическия растеж в Китай и опасността от по-широкообхватен

локдаун заради коронавируса;

Изказвания на членове на Управителния съвет на ЕЦБ, цитирани от финансово-
информационните агенции, подсказат намерението на централната банка да повиши
лихвените проценти до неутралния процент, чрез който нито да стимулира, нито да
задържа растежа. Според различни оценки, това е от 1,00% до 1,50%, което е значително
над сегашните минус 0,50%. Първоначално ЕЦБ може да повиши лихвите с 25 базисни
пункта, но това увеличение не е задължително. Мартинс Казакс, член на Управителния
съвет, каза също, че няма причина централната банка да спре след като се върне към
нула, дори ако това е психологически праг.

Финансовите отчети на водещи банки в Европа донесоха известен оптимизъм на
пазарите, но резултатите от корпоративните отчети, като цяло, вероятно ще бъдат
смесени предвид повишаването на цените в Европа. Инвеститорите са вече подготвени
и очакват негативната част от тези новини и заради това се очаква да следят повече
добрите резултати и да ги използват като база за инвестиционните си решения.



Щатските пазари на акции, измерени чрез представянето на индексите S&P 500 и
NASDAQ, изтриха ръстовете, които бяха реализирали от началото на войната до
средата на април, след значителни спадове в края на април. Големите компании от
NASDAQ допринесоха за повишаване на волатилността през последните седмици -
повечето от технологичните компании отчетоха по-лоши данни спрямо очакванията,
което се отрази в по-големият спад на технологичният индекс.

Министерството на търговията на САЩ, съобщи че брутният вътрешен продукт на
САЩ неочаквано се свива през първото тримесечие, отбелязвайки рязък обрат за
икономиката, която излиза от най-доброто си представяне от 1984 г.

В края на април Германската статистическа служба, публикува предварителни данни,
които показават, че темпът на растеж на цените в страната е 7,4% на годишна база
през април. Подобен темп на растеж е отчетен през 1981 г., като последици от първата
война в Персийския залив между Ирак и Иран.

По данни на Евростат безработицата в Еврозоната и в Европейския съюз (ЕС) има
незначително намаление на месечна база през март до, съответно, 6,8% (спрямо 6,9%
през февруари) и 6,2% (спрямо 6,3% през февруари).



Чуждестранни пазари 
Изменения на индексите 

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

(период 23/2-29/4/2022 – 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 – 29 април, т.г)

Изменение Индекс - акции

-2,21% S&P 500

-5,39% NASDAQ

-4,29% Euro STOXX 50

-3,65% DAX

Изменение Фондове в акции

+3,89% ДСК Динамика

+5,76% ДСК Глобални защитни компании

-1,86% ДСК-ОТП Премиум Микс

+2,25% ДСК Глобални компании

Изменение Индекс - облигации

-10,14%
J.P.Morgan EMBIG Diversified 

Hedged Euro Index

Изменение Фондове в облигации

-3,14% ДСК Стандарт

-3,11% ДСК Евро Актив

Изменение Суровини

+0,07% Злато

+12,91% Петрол (брент)

*На база стойности на индексите за периода 23/2 – 29/4 2022 г., вкл.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 23/2 – 29/4 2022 г. и публикувани на следващия работен ден.
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21,71%

Български пазар 

Според публикуваната от Министерство на финансите

Конвергентната програма на България за периода 2022 – 2025

г., реалното нарастване на доходите в България ще се забави

през 2022 г. Очаква се динамиката на доходите от труд в

средносрочен хоризонт да бъде висока, но оценките за реално

нарастване са ревизирани «надолу».

Телематик Интерактив България АД разширява присъствието

си на чужди пазари посредством дъщерната си компания,

доставчик на игрално съдържание, СиТи Интерактив ЕООД,

според информация от Infostock.bg. Аĸциите нa Teлeмaтиĸ

Интepaĸтив Бългapия AД, която е лицензодържател на

търговската марка Palms Bet, се търгуват на Бългapcĸaта

фoндoвa бopca от края на април.

Пазарни индекси и резултати на фондове  

Данни за измененията в периода 23/2 -29/4 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

+1,91% SOFIX

Изменение Фондове

+1,93 ДСК Растеж

+0,63% ДСК Баланс

*На база стойности на SOFIX за периода 23/2 – 29/4, 2022 г., вкл.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 23/2 – 29/4, 2022 г. и публикувани на следващия работен ден.



Във фокуса на инвеститорите през следващите седмици:

• Развитието на военния конфликт в Украйна и обсъжданите
от ЕС допълнителни санкции по отношетие на вноса на газ
и петрол от Русия.

• Финансовите пазари очакват Федералния резерв да обяви на
4 май увеличение с половин процентен пункт на базовия
лихвен процент.

• Информация за предстоящите стъпки на ФЕД по отношение
на свиването на баланса (очаквания за намаляване с по 95
млрд. долара на месец).



Настоящото маркетингово съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна
консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и
доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не
възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Документа с ключова
информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са
на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД
www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на
Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки
работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си
на български език на следната хипервръзка:
https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf

https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf

