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Паричен пазар, България 

 

През юни ликвидността на междубанковия 

паричен пазар остана висока. През периода не 

бяха емитирани нови ДЦК, като бяха извършени 

плащания по ДЦК в размер на 6,8 млн. лв. През 

месеца не бяха определяни стойности на 

индекса ЛЕОНИА Плюс, тъй като на 

междубанковия пазар не бяха сключени сделки 

за предоставяне на необезпечени овърнайт 

депозити в левове. 

През месеца застраховките срещу риск от фалит 

на България (CDS) се повишиха. Доходността по 

Българските Еврооблигации отбеляза 

понижения (цените на облигациите се 

движат в обратна посока на тяхната 

доходност). Доходността при местните 

ДЦК, деноминирани в лева, отбеляза 

повишение. През второто тримесечие на 2021 г. 

CDS на България отбелязаха слаби повишения. 

Доходността при Българските Еврооблигации 

отбеляза разнопосочни движения, като се 

понижиха при по кратките срокове – до 5 години 

и отбелязаха повишения при по-дългите 

срокове. Доходността при местните ДЦК, 

деноминирани в лева отбелязаха повишение. 

Ликвидността на вторичния пазар на местни 

корпоративни облигации остава на много ниско 

ниво. 

 

 

 

 

 

Капиталов пазар, България 

 

През юни водещите индекси на БФБ продължиха 

с възходящият тренд. Основният индекс SOFIX 

приключи месеца на ниво от 557,69 пункта, 

регистрирайки ръст от 5,70 на сто, а широкият 

индекс BGBX40 се повиши с 3,37% спрямо 

предходния месец. Дружествата, инвестиращи в 

недвижими имоти, не направиха изключение и 

приключиха месеца на по-високи нива. Индексът 

BGREIT се повиши с 1,87 на сто, достигайки в края 

на месеца ниво от 154,04 пункта. Повишението 

на основните индекси през месеца беше 

съпроводено от ръст на изтъргуваните обеми. 

Среднодневният обем на сключените сделки с 

акциите от сегменти Standard и Premium през 

юни се повиши до 2 143 хил. лв. спрямо 1 287 хил. 

лв. месец по-рано. 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Стандарт“ 

 

Фондът отчете ръст от 0,39% за месеца, като доходността от началото на 

годината е 0.34%. Фондът не е правил значителни промени в портфейла си през 

месеца, като остава инвестиран преидимно в държавни ценни книжа с 

инвестиционен кредитен рейтинг, емитирани от държави от развиващите 

пазари. Предвид отрицателните лихви по депозити и разплащателни сметки 

продължава увеличаването на инвестициите в дългови ценни книжа за сметка 

на намаляване на паричните средства и депозити на Фонда..  

 

 

Кредитен рейтинг на България*

Рейтингова 

агенция
Рейтинг Перспектива

Последна 

ревизия

Standard and Poors BBB Стабилна 28/05/2021

Moody's Baa1 Стабилна 09/10/2020

Fitch BBB Положителна 19/02/2021
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В началото на месеца приключи успешно второто 

първично публично предлагане (IPO) на пазара 

за растеж на малки и средни компании на БФБ. 

Беше записано цялото предложено количество 

от „СИН КАРС Индъстри“, 2 млн. акции с 

емисионна стойност от 1 лв. всяка., като от 

пазарния оператор съобщиха, че презаписването 

е било близо три пъти, т.е. търсенето е било за 

около 6 млн. лв. 

През месеца стана ясно и третото дружество, 

което ще се опита да се регистрира на пазар за 

растеж на малки и средни предприятия BEAM. 

IPО-то на Импулс I” ще се проведе на 7 юли 2021 

г., като са предложени 5 334 000 акции при 

максималната цена от 1,1 лв. Минимумът за 

успех на емисията е записването на поне 500 000 

акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капиталов пазар, Развити и развиващи се страни 

 

През този месец водещите индекси в САЩ и 

Западна и Европа регистрираха ръстове, по 

слаби от предходния месец, с изключение на 

технологичния индекс NASDAQ, който се 

„пробуди“ и навакса до голяма степен 

изоставането си от началото на годината. 

Водещите индекси в Централна и Източна 

Европа се представиха смесено, след силния си 

ръст месец по-рано.  

През месец юни влияние върху пазарите оказват 

познати фактори като продължаващите добри 

икономически данни, ваксинацията на 

световното население, както и опасенията от 

покачващата се инфлация. Последното е 

особено важно, тъй като, ако инфлацията 

започне да расте с високи темпове, то 

централните банки ще трябва да затегнат 

паричната си политика, да изтеглят ликвидност 

от пазарите, което би имало негативни 

последствия върху капиталовите пазари. Към 

момента централните банки излизат с 

изявления, че според техните анализи, 

моментната по-висока инфлация, е временно 

явление, породено от ниската база през 

предходната година, както и проблемите с 

веригите на доставки, към които е насочено 

внимание, за да се преодолеят. Банкерите 

заявяват, че към момента не се предвижда 

затягане на ликвидността. 

 

ЕВРОЗОНА 

 

Индустриалното производство ускорява ръста 

си на месечна база, а на годишна отчита много 

силен ръст. Германия и Франция се представят 

по-слабо от цялата Еврозона на месечна база, но 

на годишна дават тон за нейното въстановяване. 

Италия отново е лидер по ръст на годишна база, 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Баланс“ 

 

Фондът отчете ръст от 2,35% за месеца, като от началото на годината 

нараства с 11,33%. През месеца експозицията на портфейла остава без 

съществени изменения. Фондът продължава да поддържа балансирана 

структура от държавни ценни книжа основно с инвестиционен кредитен 

рейтинг и акции на ликвидни компании, търгувани основно на Българска фондова 

борса.   
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най-вече поради големия спад предходната 

година, когато страната беше в тежък локдаун. 

Индексът на промишленото производство PMI за 

месец юни отчита ръст до 63,40 спрямо 63,10, 

отчетен през предходния месец. PMI индексът, 

отчитащ сектора на услугите, за месец юни се 

покачва до 58,30 спрямо 55,20. 

Потреблението на дребно за месец април отчита 

спад на месечна база в размер на 3,10%, най-

вече поради спадовете в двете водещи 

икономики Германия и Франция. На годишна 

база се отчита ръст от 23,90%, като основна 

подкрепа оказват добрите данни от Франция. 

Безработицата за месец май спадна до 7,90% 

спрямо 8,10% месец по-рано.  

През месец юни излязоха окончателните данни 

за БВП за първото тримесечие на 2021 г. На 

тримесечна база се отчита по-малък от 

първоначално обявения спад, като той е в 

размер на 0,30%, докато предходното 

тримесечие бе отчетен спад от 0,70%. На 

годишна база също се отчита по-малък спад като 

той е в размер на 1,30%, докато през 

предходното тримесечие спадът бе в размер на 

4,90%.  

Инфлацията за месец май се покачва до 2,00% 

спрямо 1,60% към предходния месец. 

Показателят, отчитащ повишаването на цените 

на потребителските стоки без хранителните 

продукти и горивата, бе в размер на 1,00%, 

докато месец по-рано бе в размер на 0,70%, като 

остава твърдо под прага от 2% през последните 

години. 

 

САЩ 

 

Данните за първоначалните заявления за 

помощи за безработица в САЩ през месеца се 

понижават на месечна база – 364 хиляди спрямо 

385 хиляди месец по-рано 

Данните за новооткрити работни места в частния 

сектор за месец май бяха под очакванията – ръст 

от 492 хиляди, спрямо очаквания за 610 хиляди и 

ръст от 219 хиляди месец по-рано. Въпреки 

рекордния брой обявени свободни места, 

назначаването на нови работници се представя 

по-слабо от очакванията. Като основна причина 

се отчита липсата на желание на някои групи от 

населението да започнат работа, поради 

удължените помощи за безработица. Основно 

този проблем се отчита при запълването на 

бройките за по-ниско квалифициран труд. 

Работните места в производството за месец май 

се покачват с 23 хиляди души, след спад от 32 

хиляди за предходния месец.  

Безработицата за месец май се понижи до ниво 

от 5,80%, спрямо 6,10% за предходния месец. 

Нивото на участие на трудоспособното 

население в работната сила се понижи до 61,60% 

спрямо 61,70% към предходния месец. 

Индустриалното производство за месец май 

отчете ръст в размер на 0,80% на месечна база 

при ръст от 0,10% за предходния месец. То все 

още е под препандемичните си нива, но само с 

1,40% Индексът, показващ само изменението в 

производството, без комуналните услуги и 

добивната промишленост, отчете ръст от 0,90% 

спрямо спад в размер на 0,10% месец по-рано. 

Този път автомобилната индустрия отчете 

стабилен ръст, въпреки че продължава да 

изпитва трудности поради недостига на чипове. 

Добивната индустрия също се представи добре. 

 

Данните за новите поръчки за дълготрайни 

активи към американските фабрики за месец 

май на месечна база отчитат ръст от 2,30%, 

спрямо спад в размер на 0,80% към предходния 

месец. Без отчитането на транспортните 

средства (вкл. авиационна техника) се отчита 

ръст от 0,30% на месечна база за месец май, при 

ръст от 1,70% за предходния месец.  

 

Индексът на индустриалното производство, 

изготвян от Institute for Supply Management, за 

месец юни се понижи до 60,60 спрямо 61,20. 

Индексът, отчитащ поведението на сектора на 

услугите, за месец юни отчете понижение до 

60,10 спрямо 64,00. 

 



 

5 

 

Разходите на домакинствата за месец май не 

отчетоха промяна на месечна база спрямо ръст 

от 0,90% месец по-рано. Доходите отчитат спад в 

размер на 2,00%, спрямо спад от 13,10% месец 

по-рано.  

Данните за строителния сектор за месец май 

отчетоха малко по-слаби данни в сравнение с 

предходния месец. Разрешителните за строеж 

леко се понижиха, докато започнатите 

строителни единици отчетоха ръст. Въпреки 

това, оптимизъм в сектора не липсва, обусловен 

от стабилното търсене, ниските за момента 

лихви по ипотечни кредити. Продажбите на 

съществуващи жилища, както и продажбите на 

нови жилища отчетоха спадове. Този спад се 

дължи основно на недостига на предлагане, 

който пък от своя страна бута офертните цени в 

посока нагоре. Очакванията са, че при 

завършване на повече проекти в процес на 

реализация, обемът предлагани жилища ще се 

увеличи, което от своя страна ще балансира 

търсенето и предлагането, а оттам и цените на 

жилищата.  

През месеца бяха публикувани окончателните 

данни за БВП за първото тримесечие на 2021 г. 

Те отчетоха ръст, като той бе в размер на 6,40% 

на анюализирана база. Окончателните данни за 

БВП за четвъртото тримесечие на 2020 г. 

показват анюализиран ръст от 4,30%. 

Потреблението на дребно се повиши с 11,40% 

спрямо 2,30% за четвъртото тримесечие на 2020 

г. Инвестициите на бизнеса отчитат ръст в размер 

на 11,70% на анюализирана база, спрямо ръст от 

13,10%. Държавните разходи нарастват с 5,70%, а 

за предходното тримесечие бе отчетен спад от 

0,80%. Импортът отчита ръст на анюализирана 

база в размер на 9,50%, спрямо ръст от 29,80%. 

Експортът спада на анюализирана база с 2,10%, 

спрямо ръст от 22,30%. 

Годишната инфлация за май се повиши до 

5,00%, спрямо 4,20% по-рано. Показателят за 

инфлация, измерващ потребителската кошница 

без хранителните продукти и разходи за енергия 

(чиито цени са силно волатилни), се повиши до 

ниво от 3,80%, спрямо 3,00% към предходния 

месец. Целевото ниво, което ФЕД е заложил да 

поддържа, е 2%. Последните месеци основните 

притесненията на икономистите са свързани с 

висока инфлация, породена от наливането на 

пари в икономиката. Представителите на ФЕД, 

обаче, заявяват, че дори да има пик, то той ще е 

краткотраен и инфлацията няма да бъде 

изпусната от контрол. Трябва да се отбележи и 

фактът, че към момента по-високият ръст се 

обуславя и от ниската база година по-рано, 

когато беше първият сериозен локдаун, когато 

инфлацията беше достигнала почти ниво от 

0,00%. Все пак, показателите за изменението на 

цените трябва да се следят през следващите 

месеци, тъй като това е един от основните 

фактори в момента, които могат да преобърнат 

икономическите нагласи и да отклонят 

американската икономика от пътя й на 

възстановяване и стабилен растеж. 

 

 

 

 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Глобални компании “ 

 

Фондът отчете ръст от 0,62% за месеца, като от началото на годината 

нараства с 10.14%. През месеца фондът увеличи експозицията си в дялови 

инструменти, като новите инвестиции бяха направени към сектори US Real 

Estate и Global commodities. Основната експозиция остава най-вече към акции и 

дялове на борсово-търгуеми фондове, покриващи Еврозоната и САЩ. Фондът 

продължава да е насочен основно към сектори фармация, енергетика, финанси и 

индустрия, докато теглото към технологичните компании за момента се 

запазва на по-ниско ниво.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Финансови и макроикономически данни 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

Паричен пазар, емисии ДЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паричен пазар

Индекс / Срочност
Стойност 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

Леониа Плюс n.a. n.a.

Credit Default Swap (CDS)

Вид / Срочност / 

Валута

Стойност 

(б.т.)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

България 3г. USD 36 5

България 5г. USD 45 6

България 7г. USD 55 8

България 10г. USD 65 9

Източник: БНБ; Bloomberg  

Български ДЦК, деноминирани в лева

ISIN номер Падеж Купон
Доходност купува 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

BG2040012218 11.7.2022 5,00% -0,09% 17

BG2040014214 15.7.2024 4,00% 0 7

BG2040017217 25.7.2027 1,95% 0,12% 0

BG2040119211 21.12.2029 0,50% 0 1

BG2040019213 21.6.2039 1,50% 1,14% 1

Български ДЦК, деноминирани в евро

ISIN номер Падеж Купон
Доходност купува 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

BG2040210218 29/09/2025 5,75% 0,21% 6

Български Еврооблигации

Емисия / Валута Падеж Купон
Доходност купува 

(%) / (б.т.)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

България 2022 EUR 26.3.2022 2,00% -0,34% -6

Спред спрямо EUR Суап** 17 -6

България 2023 EUR 21.3.2023 1,88% -0,29% -8

Спред спрямо EUR Суап** 18 -8

България 2024 EUR 3.9.2024 2,950% -0,17% -7

Спред спрямо EUR Суап** 21 -8

България 2027 EUR 26.3.2027 2,625% 0,11% -8

Спред спрямо EUR Суап** 31 -8

България 2028 EUR 21.3.2028 3,00% 0,23% -8

Спред спрямо EUR Суап** 36 -7

България 2030 EUR 23.9.2030 0,38% 0,57% -17

Спред спрямо EUR Суап** 52 -15

България 2035 EUR 26.3.2035 3,13% 1,08% -10

Спред спрямо EUR Суап** 77 -8

България 2050 EUR 23.9.2050 1,375% 1,63% -9

Спред спрямо EUR Суап** 115 -6

*Дългосрочен кредитен рейтинг в чуждестранна валута 

**Стойностите на EUR суапове са интерполирани 

Източник: БНБ; Bloomberg  
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Макроикономически данни 

 

Според последните данни към месец 

април, индустриалното производство 

се е повишило с 24,29 на сто, а 

индексът на оборота в 

промишлеността е отчел ръст от 

45,33% спрямо година по-рано. От 

публикуваните   данни на НСИ е 

видно, че продажбите в 

промишлеността, реализирани на 

международни пазари, се повишават 

с 56.27 на сто, а реализираните в страната се повишават с 38,13%. 

 

Към края на април салдото по текущата сметка е в размер на 15 млн. лв., а за същия период на 

предходната година сметката е била в размер на 365 млн. лв. Търговското салдо възлиза на минус 187 

млн. лв., а към края на април 2020 е било 235 млн. лв. Преките чуждестранни инвестиции за април 

възлизат на 183 млн. лв. По последни данни на Министерството на финансите към края на месец май 

Консолидираната фискална програма е на дефицит от 141 млн. лв., а през същия период на миналата 

година е била на излишък в размер на 1 313 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи на консолидирано 

ниво са в размер 20,48 млрд. лева. Съпоставени със същия период на 2020 г., приходите и помощите по 

консолидираната фискална програма бележат номинален ръст от 16,10%. Разходите в бюджета към края 

на май възлизат на 20,62 млрд. лева. Според официалните данни на министерството, общо разходите по 

консолидирания бюджет са се повишили с 26,30% спрямо същия период на 2020 г.  

 

Фискалният резерв към края на месец май е в размер на 9,34 млрд. лв., в т.ч. 8,49 млрд. лв. депозити в 

БНБ и банки и 0,85 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, 

аванси и други. 
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Макроикономически данни 
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„ДСК Управление на активи“ АД 

Издание: юли, 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капиталови пазари, индекси 

 

Материалът има аналитично-информационен характер и не представлява препоръка за  инвестиране. 


