
Капиталовите пазари 

и влиянието на войната в Украйна 

14 – 21 март, 2022 г.



В периода 14-21 март капиталовите пазари бяха повлияни от редица новини, свързани не
само с войната в Украйна, но и с политиката на Централните банки по отношение на
лихвените проценти и инфлацията:
- На 16 март ФЕД покачи лихвата на 0,25% и потвърди намеренията си за предстоящи

покачвания на лихвения процент през годината;
- Представители на ЕЦБ изразиха опасения, че конфликтът в Украйна може да причини

допълнителни проблеми за веригите за доставки, които вече са нарушени от
пандемията, което ще се отрази негативно на икономическия растеж наред с
покачващите се цени на петрола и газа. ЕЦБ остава по-предпазлива по отношение
предстоящи покачвания на основната лихва;

- САЩ обявиха нови визови ограничения за китайските служители заради действията
им за потискане на етническите и религиозните малцинства както в страната, така
и извън нея, а властите в Китай декларираха, че са готови да предприемат
контрамерки срещу САЩ

Неднозначната информация за развитието на преговорите между враждуващите
страни създаде напрежение около цената на петрола, която се движеше в диапазона 98-
115 долара през седмицата. В допълнение, атаките на Иран върху енергийни съоръжения
в Саудитска Арабия засилиха напрежение на пазара.

През седмицата водещите индекси на европейските пазари (Euro Stoxx 50, DAX) отчетоха
значителни покачвания и така компенсираха голяма част спадовете си от началото на
конфликта в Украйна – немският DAX отчита -1,49%, а Euro Stoxx 50 е с -1,79% за периода.
Американските индекси (S&P 500, Nasdaq) вече отчитат нарастване над 5% спрямо деня
преди началото на войната



Чуждестранни пазари 
Изменения на индексите 

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

(период 23/2-18/3 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 - 18 март, т.г. )

Изменение Индекс - акции

+5,62% S&P 500

+6,57% NASDAQ

-1,79% Euro STOXX 50

-1,49% DAX

Изменение Фондове в акции

+2,23% ДСК Динамика

+2,32% ДСК Глобални защитни компании

-2,42% ДСК-ОТП Премиум Микс

+1,84% ДСК Глобални компании

Изменение Индекс - облигации

-4,11%
J.P.Morgan EMBIG Diversified 

Hedged Euro Index

Изменение Фондове в облигации

-1,34% ДСК Стандарт

-1,22% ДСК Евро Актив

Изменение Суровини

+0,99% Злато

+11,45% Петрол (брент)

*На база стойности на индексите за периода 23/2 – 18/3 2022 г., вкл.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 23/2 – 18/3 2022 г. и публикувани на следващия работен ден.
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21,71%

Български пазар 

Индексът SOFIX на БФБ последва възходящото движение на

развитите пазари, макар и с по-малки ръстове. За

положителното изменение през седмицата значителен принос

имаха отделни акции, включени в индекса като “Първа

Инвестиционна Банка”, чиито акции отчетоха седмичен ръст в

размер на 30%.

Също така, стана ясна и промяната в състава на SOFIX, като

“Елана Агрокредит” отпада за сметка на акциите на “М+С

Хидравлик”. Промяната в цените по двете позиции, обаче, бе

минимална.

Пазарни индекси и резултати на фондове  

Данни за измененията в периода 23/2 -18/3 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

-0,90% SOFIX

Изменение Фондове

-0,92% ДСК Растеж

-1,18% ДСК Баланс

*На база стойности на SOFIX за периода 23/2 – 11/3, 2022 г., вкл.

*На база НСАД на фондовете, определена за стойност на активите 23/2 – 11/3, 2022 г. и публикувани на следващия работен ден.



Очаквани събития с потенциал за въздействие върху
пазарите:

• На заседанието на Федералния резерв на САЩ през
миналата седмица неговите представители заявиха
твърдата си позиция, че ще следват увеличения на лихвения
процент с цел да се справят с високата инфлация.

• Нови срещи на преговорните екипи на Русия и Украйна – с
потенциал за напредък в търсенето на дипломатическо
решение на конфликта.

• До момента Китай успяваше да запази сравнително
неутрална позиция относно военния конфликт Русия –
Украйна. Натискът върху страната от страна на ЕС и САЩ
обаче може да накара азиатската страна да заеме по
твърда позиция. Каква ще бъде тя не е ясно - от една
страна, Китай подържа топли отношения с Русия, но от
друга - страната е силно обвързана икономически с ЕС и
САЩ.



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.


