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Паричен пазар, България 

 

През септември ликвидността на 

междубанковия паричен пазар остана висока. 

През месеца бяха емитирани нови ДЦК в размер 

на 500 млн. лв. и бяха извършени лихвени 

плащания по ДЦК в общ размер на 14 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. 

На 7 септември БНБ проведе аукцион за 

продажба на 5 годишни лихвоносни ДЦК 

деноминирани в лева от емисия 300/21г., като 

предложеното количество беше в размер на 200 

млн. лв. Допуснатите поръчки до аукциона бяха 

в размер на 423,85 млн. лв. или коефициент на 

покритие от 2,12. Съгласно взетото от 

Министерството на финансите решение бяха 

одобрени поръчки до размера на първоначално 

предложеното количество при средна 

доходност до падежа от - 0,15%, което 

представлява понижение с 5 б.т. спрямо 

аукциона за същите ДЦК проведен на 22 март. 

На 20 септември БНБ проведе аукцион за 

продажба на 10 годишни лихвоносни ДЦК 

деноминирани в лева от емисия 400/21г. 

Предложеното количество беше в размер на 

300 млн. лв., а допуснатите поръчки до 

аукциона бяха в размер на 508,15 млн. лв. или 

коефициент на покритие от 1,69. Съгласно 

взетото от Министерството на финансите 

решение бяха одобрени поръчки до размера на 

първоначално предложеното количество при 

средна доходност до падежа от 0,20%, което 

представлява повишение с 4 б.т. спрямо 

аукциона за същите ДЦК проведен на 15 

февруари. 

През месеца застраховките срещу риск от фалит 

на България (CDS) отбелязаха повишения. 

Доходността по Българските Еврооблигации 

отбеляза разнопосочни движения – понижения 

при най-кратките срокове и значителни 

повишения при по-дългите срокове (цените на 

облигациите се движат в обратна посока на 

тяхната доходност). Доходността при местните 

ДЦК, деноминирани в лева и евро, отбеляза 

слабо понижение.  

През месеца се наблюдаваше повишение на 

доходността по облигациите в глобален мащаб 

водено от по-високите цени на енергията и 

опасенията от инфлацията, които те подхранват. 

Лихвите по бенчмарковите 10 годишни 

американски и немски ДЦК отбелязаха 

повишения от съответно 21 б.т. и 18 б.т..  
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Капиталов пазар, България 

 

През септември водещите индекси на БФБ 

отчетоха повишения. Основният индекс SOFIX 

приключи месеца на ниво от 585,36 пункта, 

регистрирайки ръст от 3,40 на сто, а широкият 

индекс BGBX40 се повиши с 5,54% спрямо 

предходния месец. Дружествата, инвестиращи в 

недвижими имоти, направиха изключение и 

приключиха месеца на по-ниски нива. Индексът 

BGREIT се понижи с 1,32 на сто, достигайки в края 

на месеца ниво от 162,20 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 

септември се повиши до 1 958 хил. лв. спрямо 

863 хил. лв. месец по-рано. 

През месеца бе извършено ребалансиране на 

SOFIX. От индекса отпаднаха емисиите на 

„Албена“ АД, „Градус” АД и „Сирма Груп 

Холдинг“ АД, а на тяхно място бяха добавени 

„Индустриален Холдинг България” АД, „Монбат” 

АД и „Софарма трейдинг” АД.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Стандарт“ 

 

Фондът отчете спад от 0,46% за месеца, като от началото на годината 

нараства с 0,19%. Фондът не е правил значителни промени в портфейла си през 

месеца, като остава инвестиран преимуществено в държавни ценни книжа с 

инвестиционен кредитен рейтинг емитирани от държави от развиващите 

пазари. Предвид отрицателните лихви по депозити и разплащателни сметки, 

основният дял от инвестициите на Фонда са в дългови ценни книжа за сметка 

на по-малък дял на депозити и парични средства.  

 

 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Баланс“ 

 

Фондът отчете ръст от 0,92% за месеца, като от началото на годината 

нараства с 16,48%. През месеца експозицията на портфейла остава без 

съществени изменения. Фондът продължава да поддържа балансирана 

структура от държавни ценни книжа преимуществено с инвестиционен 

кредитен рейтинг и акции на ликвидни компании, търгувани основно на 

Българска фондова борса.       
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Капиталов пазар, Развити и развиващи се страни 

 

През този месец водещите индекси в САЩ и 

Западна Европа регистрираха сериозни спадове, 

като по-силни бяха те при щатските индекси. 

Индексите в Централна Европа се представиха 

стабилно като много от тях завършиха месеца на 

зелена територия, докато тези от Източна Европа 

се представиха смесено. Технологичният 

американски индекс NASDAQ през месеца отчете 

по-силен спад спрямо широкия индекс S&P 500. 

Спадовете на световните индекси през месеца 

бяха породени най-вече от очакваното изтегляне 

на ликвидност от страна на ФЕД и затягане на 

паричната политика в САЩ. Също така, 

страховете от засилващата се инфлация оказаха 

негативно влияние върху световните капиталови 

пазари, като засегнати бяха освен пазарите на 

акции и тези на дългови ЦК. Суровините от своя 

страна се представиха силно. 

Водещ фактор остава и нарастването на случаите 

на Ковид-19, най-вече поради щама Делта, 

произхождащ от Индия. Това води до по-

волатилни пазари, тъй като анализаторите се 

опитват да оценят риска от новия щам и как той 

ще повлияе на световната икономика. 

Трето важно събитие през месеца бе и 

финансовото затруднение на една от най-

големите китайски компании в сектора на 

недвижими имоти „Евергранде“. Компанията е 

силно задлъжняла и към момента изпитва 

затруднения да се разплаща навреме със своите 

кредитори и доставчици. Предвид големината на 

компанията и нейното влияние върху китайската 

икономика, а оттам и върху световната, това 

натежа допълнително на пазарите. 

 

ЕВРОЗОНА 

 

Индустриалното производство отчита ръст на 

месечна база за пръв път от месец април насам, 

докато на годишна отново се отчита забавяне на 

ръста. Причината за забавянето на ръста е най-

вече по-високата база от миналата година, в 

сравнение с базата към месеците март, април и 

май, когато европейската икономика 

практически бе замръзнала.  

Индексът на промишленото производство PMI за 

месец септември отчита спад до 58,60 спрямо 

61,40, отчетен през предходния месец. PMI 

индексът, отчитащ сектора на услугите, за месец 

септември се понижава до 56,40 спрямо 59,00. И 

двата индекса достигнаха изключително високи 

нива през второто и третото тримесечие на 

годината, показвайки силното възстановяване 

до момента на икономиката. Затова през 

последните два-три месеци напълно очаквано 

отчитат спадове, като достигат до по-умерени 

нива. 

Потреблението на дребно за месец юли отчита 

спад на месечна база в размер на 2,30%. На 

годишна база се отчита ръст от 3,10%. Причината 

са основно двете най-големи икономики в 

Съюза, Германия и Франция, които отчитат слаби 

данни за месеца. 

Безработицата за месец август спадна до 7,50% 

спрямо 7,60% месец по-рано.  

През месец септември излязоха окончателните 

данни за БВП за второто тримесечие на 2021 г. На 

тримесечна база се отчита ръст в размер на 

2,20%, докато предходното тримесечие бе 

отчетен спад от 0,30%. На годишна база се отчита 

по-силен от очакваното ръст като той е в размер 

на 14,30%, докато през предходното тримесечие 

спадът бе в размер на 1,30%.  

Инфлацията за месец август се покачва до 3,00% 

спрямо 2,20% към предходния месец. 

Показателят, отчитащ повишаването на цените 

на потребителските стоки без хранителните 

продукти и горивата, бе в размер на 1,60%, 

докато месец по-рано бе в размер на 0,70%, като 
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се приближава към прага от 2%, заложен като 

целева инфлация на Еврозоната. 

 

САЩ 

 

Данните за първоначалните заявления за 

помощи за безработица в САЩ през месеца се 

повишават на месечна база – 362 хиляди спрямо 

345 хиляди месец по-рано 

 

Данните за новооткрити работни места в частния 

сектор за месец август бяха доста под очаквания 

– ръст от 243 хиляди, спрямо очаквания за 610 

хиляди и ръст от 798 хиляди месец по-рано. Този 

слаб резултат е отчетен на фона на рекорден 

брой обявени, но незаети работни места, както и 

сериозен ръст във предлаганите 

възнаграждения. Основната причина за слабия 

резултат е притеснението на хората от новия 

Делта вариант на корона вируса. Поради тази 

причина, основно в секторите, свързани със 

свободното време, като ресторантьорство и 

хотелиерство, се наблюдава почни нулев 

прираст на новоназначена работна ръка. След 

данните за месец август работните места вече са 

с 5,4 милиона по-малко от пред пандемичните си 

нива. По време на пандемията се загубиха общо 

22,4 милиона работни места, от които 17,0 

милиона вече са възстановени. Повечето 

анализатори смятат, че данните за месец август 

са еднократен случай и че от месец септември 

нататък ръстът на новоназначени ще бъде 

отново висок. Работните места в производството 

за месец август се покачват с 37 хиляди души, 

след ръст от 52 хиляди за предходния месец.  

Безработицата за месец август се понижи до 

ниво от 5,20%, спрямо 5,40% за предходния 

месец. Нивото на участие на трудоспособното 

население в работната сила се запази на ново от 

61,70%, колкото бе и месец по-рано. 

 

Индустриалното производство за месец август 

отчете ръст в размер на 0,40% на месечна база 

при ръст от 0,80% за предходния месец. 

Индексът, показващ само изменението в 

производството, без комуналните услуги и 

добивната промишленост, отчете ръст от 0,20% 

спрямо ръст в размер на 1,60% месец по-рано. 

Ръстът идва почти изцяло от сектора на 

комуналните услуги. Добивната индустрия 

отчита спад, най-вече поради урагана Ида, 

поради който повече от две трети от 

платформите за добив на нефт и газ в открито 

море бяха затворени, а това от своя страна е 

намалило продукцията на заводите, работещи с 

производни на нефта продукти. Автомобилната 

индустрия отчете минимален ръст този месец, 

въпреки продължаващия недостиг на чипове.  

Данните за новите поръчки за дълготрайни 

активи към американските фабрики за месец 

август на месечна база отчитат ръст от 1,80%, 

спрямо ръст в размер на 0,50% към предходния 

месец. Без отчитането на транспортните 

средства (вкл. авиационна техника) се отчита 

ръст от 0,30% на месечна база за месец август, 

при ръст от 0,80% за предходния месец. 

Индексът на индустриалното производство, 

изготвян от Institute for Supply Management, за 

месец септември се повиши до 61,60  спрямо 

59,90. Данните от индекса, отчитащ поведението 

на сектора на услугите за месец септември 

отчете повишение до 61,90 спрямо 61,70. 

Разходите на домакинствата за месец август се 

повишиха с 0,80% на месечна база спрямо спад 

от 0,10% месец по-рано. Доходите отчитат ръст в 

размер на 0,20%, спрямо ръст от 1,10% месец по-

рано.  

 

Данните за строителния сектор за месец юли са 

малко по-добри от тези за предходния месец. 

Разрешителните за строеж и започнатите 

строителни единици се повишиха. Търсенето на 

жилища е в подем и основните спънки пред 

строителите са не липсата на клиенти, а 

недостигът на материали, работна ръка и 

свободни парцели за строеж. Продажбите на 

съществуващи жилища отчетоха спад, докато 

продажбите на нови жилища се повишават за 

втори пореден месец.  
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През месеца бяха публикувани окончателните 

данни за БВП за второто тримесечие на 2021 г. Те 

отчетоха ръст, като той бе в размер на 6,70% на 

анюализирана база. Очакванията бяха за ръст от 

6,60%. Окончателните данни за БВП за първото 

тримесечие на 2021 г. показват анюализиран 

ръст от 6,30%. Потреблението на дребно се 

повиши с 12,00% спрямо 11,40% за първото 

тримесечие на 2021 г. Инвестициите на бизнеса 

отчитат ръст в размер на 9,20% на анюализирана 

база, спрямо ръст от 12,90%. Държавните 

разходи спадат с 2,00%, а за предходното 

тримесечие бе отчетен ръст от 4,20%. Импортът 

отчита ръст на анюализирана база в размер на 

7,10%, спрямо ръст от 9,30%. Експортът нараства 

на анюализирана база с 7,60%, спрямо спад от 

2,90%. 

Годишната инфлация за август се понижи леко до 

5,30%, спрямо 5,40% месец по-рано. Показателят 

за инфлация, измерващ потребителската 

кошница без хранителните продукти и разходи 

за енергия (чиито цени са силно волатилни), се 

понижи до ниво от 4,00%, спрямо 4,30% 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 временен и 

инфлацията няма да бъде изпусната от контрол. 

Също така, те заявиха, че основният им 

приоритет към момента е намаляването на 

безработицата и ще направят всичко по силите 

си да я смъкнат, дори това да е с цената на по-

висока временна инфлация. 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 спад от 0,87% за месеца, като от началото на годината 

нараства с 11,29%. За сравнение, S&P 500 отчете месечен спад в размер на 

4,75%, а DJ Euro Stoxx 50 спадна с 3,53%. През месеца фондът не е извършвал 

промени в портфейла си от дялови ЦК. По-доброто представяне на фонда 

спрямо основните борсови индекси е благодарение на инвестициите му в 

сектори енергетика, финанси и стоки, както и доброто представяне на 

японския пазар, към който фондът притежава експозиция чрез БТФ върху широк 

индекс. Основната експозиция на Фонда остава най-вече към акции и дялове на 

БТФ, покриващи Еврозоната и САЩ. Фондът продължава да е експозиран най-

вече към сектори Фармация, Енергетика, Финанси, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроикономически данни 

 

Според последните данни към месец юли, 

индустриалното производство се е повишило с 6,58 

на сто, а индексът на оборота в промишлеността е 

отчел ръст от 26,57% спрямо година по-рано. От 

публикуваните   данни на НСИ е видно, че 

продажбите в промишлеността, реализирани на 

международни пазари, се повишават с 21,06 на сто, а 

реализираните в страната се повишават с 30,46%. 

Към края на юли салдото по текущата сметка е в размер на минус 658 млн. лв., а за същия период на 

предходната година сметката е била в размер на 605 млн. лв. Търговското салдо възлиза на минус 343 

млн. лв., а към края на юли 2020 е било минус 21 млн. лв. Преките чуждестранни инвестиции за юли 

възлизат на 333 млн. лв. 

По последни данни на Министерството на финансите към края на месец август Консолидираната 

фискална програма е на излишък от 881 млн. лв., а през същия период на миналата година е била на 

излишък в размер на 1 616 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво са в размер 

33,48 млрд. лева. Съпоставени със същия период на 2020 г., приходите и помощите по консолидираната 

фискална програма бележат номинален ръст от 16,18%. Разходите в бюджета към края на август възлизат 

на 32,60 млрд. лева. Според официалните данни на министерството, общо разходите по консолидирания 

бюджет са се повишили с 19,85% спрямо същия период на 2020 г.  

Фискалният резерв към края на месец август е в размер на 9,45 млрд. лв., в т.ч. 9,24 млрд. лв. депозити в 

БНБ и банки и 0,21 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, 

аванси и други.   

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 40 4

България 7г. USD 59 5

България 10г. USD 88 24

Източник: БНБ; Bloomberg  

Български ДЦК, деноминирани в лева

ISIN номер Падеж Купон
Доходност купува 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

BG2040014214 15.7.2024 4,00% 0,06% -1

BG2040017217 25.7.2027 1,95% 0 -2

BG2040119211 21.12.2029 0,50% 0,19% -1

BG2040019213 21.6.2039 1,50% 0 -1

Български ДЦК, деноминирани в евро

ISIN номер Падеж Купон
Доходност купува 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

BG2040210218 29/09/2025 5,75% 0,17% -3

Български Еврооблигации

Емисия / Валута Падеж Купон
Доходност купува 

(%) / (б.т.)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

България 2022 EUR 26.3.2022 2,00% -0,27% -5

Спред спрямо EUR Суап** 26 -4

България 2023 EUR 21.3.2023 1,88% -0,20% 7

Спред спрямо EUR Суап** 27 5

България 2024 EUR 3.9.2024 2,950% -0,14% 10

Спред спрямо EUR Суап** 22 2

България 2027 EUR 26.3.2027 2,625% 0,13% 15

Спред спрямо EUR Суап** 29 1

България 2028 EUR 21.3.2028 3,00% 0,27% 22

Спред спрямо EUR Суап** 35 6

България 2030 EUR 23.9.2030 0,38% 0,49% 16

Спред спрямо EUR Суап** 40 -2

България 2035 EUR 26.3.2035 3,13% 1,01% 19

Спред спрямо EUR Суап** 67 0

България 2050 EUR 23.9.2050 1,375% 1,54% 16

Спред спрямо EUR Суап** 105 -3

*Дългосрочен кредитен рейтинг в чуждестранна валута 

**Стойностите на EUR суапове са интерполирани 

Източник: БНБ; Bloomberg  
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„ДСК Управление на активи“ АД 

Издание: октомври, 2021 г 

 

  

Капиталови пазари, индекси 

 

 
 

 

 

 

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


