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Икономическа ситуация 

1. Как оценявате икономическата ситуация в страната през II тримесечие на 2021 г.? 

 Много положително ……….………………..….… 8% 

 Задоволително …………………………….…….… 77% 

 Незадоволително ………………….……………... 15% 

 Много отрицателно ……………………..….…….. 0% 

 Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация остава 
задоволителна и се подобрява осезаемо спрямо предходното издание, като делът на 
положителните отговори се повишава. Очакванията като цяло остават в синхрон със 
сигналите от текущото развитие на основните индикатори. През май показателят за бизнес 
климата се подобри значително, като във всички сектори повишението бе двуцифрено 
поради по-добрите оценки както за текущото, така и за бъдещото бизнес състояние на 
предприятията.  

Предварителните данни за БВП от юни отчетоха по-малък годишен спад от 0.5% през 
първото тримесечие на годината при сезонно неизгладените данни, движен от 
отрицателния принос на нетния износ, докато вътрешното търсене се повиши. 
Потреблението на домакинствата също показа подобрение спрямо нарастването през 
последното тримесечие на 2020 г. и се повиши с 2.8% на годишна база. 

 

 

 

Заб.: Оценките на финансовите посредници за 
текущата икономическа ситуация са 
представени чрез претеглен показател. 
Когато той е близък до 2, текущата 
икономическа ситуация се оценява много 
положително. Когато показателят е близък 
до -2, текущата икономическа ситуация се 
оценява много отрицателно. 

 

2. Какви са очакванията Ви относно годишния темп на икономически растеж  
през III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Ускоряване  …………………..…………………..…. 69% 

 Запазване …………………………..…………….…… 31% 

 Забавяне …………………………..…………...…...…. 0% 

 Очакванията за икономическия растеж през третото тримесечие на годината остават на 
положителна територия, като търговските банки са най-оптимистично настроени. 
Обобщената оценка на участниците остава близко до тази от предходното издание. 

Нагласите на мениджърите, по данните от краткосрочната бизнес статистика на НСИ, 
показват че очакванията за търсенето на услуги и за строителната дейност през 
следващите 3 месеца се подобряват. Очакванията за бъдещите продажби в търговията на 
дребно през следващите три месеца през май и юни също се подобриха.  

 

Заб.: Очакванията за икономическия растеж са 
представени чрез претеглен показател. Когато той е 
близък до 1, финансовите посредници очакват 
ускоряване на икономическия растеж. Когато 
показателят е близък до -1, съществуват очаквания за 
неговото забавяне.  

Оценката за настоящата и бъдеща икономическа ситуация 

 

Оценката комбинира обобщените очаквания 
на финансовите посредници за двете 
величини. 

 ISSN 2367-4733 
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3. Какви са очакванията Ви за годишния темп на изменение на потребителските цени  
през III тримесечие на 2021 г.? 

 Силно повишение ……………………..……….... 54% 

 Слабо повишение ……………….………………… 38% 

 Без промяна …………….…………………........…… 0% 

 Слабо намаление ……………….………….….…… 0% 

 Силно намаление ……………………………..….… 8% 

 

Финансовите посредници продължават да очакват ускоряване на годишния темп на 
инфлация, като обобщената им оценка за третото тримесечие се повишава. 
Инвестиционните посредници са най-категорични в очакванията си за по-значимо 
нарастване на потребителските цени. Очакванията от предходното издание за ускорение на 
инфлацията се реализираха. Годишният темп на инфлация се ускори до 2.2% средно за 
второто тримесечие, при 0.2% през първото. Основен принос за това имаха енергийните 
стоки и по-конкретно цените на транспортните горива. Очакванията за приноса на външните 
проинфлационни фактори остават завишени, основно по линия на наблюдаваното ускорено 
поскъпване на петрола и неенергийните суровини на международните пазари. Сред 
вътрешните фактори може да бъде посочено повишението на адмистративните цени на 
природен газ, електрическа и топлинна енергия от 1 юли 2021 г. 

 

 
 

Заб.: Инфлационните очаквания на финансо-
вите посредници са представени чрез пре-
теглен показател. Когато той е близък до 2, 
финансовите посредници очакват значително 
ускоряване на инф-лацията. Когато 
показателят е близък до -2, съществуват 
очаквания за значително забавяне на 
инфлацията. 

При наличието на дефлация в икономиката, 
отговор "повишение" следва да се тълкува 
като забавяне на дефлационния процес, а 
отговор "намаление" означава задълбочаване 
на дефлацията. 

 

4. Какви са очакванията Ви за изменението на заетостта на годишна база  
през III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Повишение ………….…………………………..…… 50% 

 Без промяна ………….………………….………….. 42% 

 Намаление ………………………………………..……. 8% 

 

Оценката на участниците в анкетата по отношение на заетостта през третото тримесечие 
остава на положителна територия. Разпределението на отговорите показва, че половината 
от финансовите посредници категорично очакват повишение на заетостта. Мненията на 
анкетираните вероятно отразяват едновременно очакванията за икономическо 
възстановяване до края на годината, а също и риска от влошаване на пандемичната 
обстановка през есента и възможността за нови мерки.  

Данните за регистрираните безработни през юни бяха близки до тези от юни 2019 г. (преди 
пандемията), а коефициентът на безработица през второто тримесечие се понижи до 5.7%, 
при 6.8% през първото (по данни на Агенция по заетостта).  

   

Заб.: Очакванията на финансовите посред-
ници за изменението на заетостта са 
представени чрез претеглен показател. 
Когато той е близък до 1, финансовите 
посредници очакват силно увеличение на 
заетостта. Когато показателят е близък до 
-1, съществуват очаквания за силно 
намаление на заетостта. 

 

5. Какви са очакванията Ви за динамиката на основния лихвен процент през  
III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Повишение …………………………………………….. 0% 

 Запазване на текущите нива ……………… 100% 

 Намаление ………………………………..…..….….. 0% 

 

Няма промяна в очакванията на анкетираните по отношение на нивото на oсновния лихвен 
процент (ОЛП). Нулевото равнище ще се запази и до края на третото тримесечие на 2021 г. 
От началото на годината до юни на междубанковия пазар индексът ЛЕОНИА Плюс 
продължава да не е наличен, тъй като няма сключени сделки за предоставяне на 
необезпечени овърнайт депозити в лева. За месеците от полугодието ОЛП остана без 
промяна, с което оценката на финансовите посредници от предходното издание се 
реализира. Считано от 1 юли 2021 г., БНБ обяви ОЛП в размер на 0.00 на сто. Ликвидността 
на банковата система остава висока, като отношението на ликвидно покритие е над 300%, 
при продължаващо стабилно нарастване на депозитите. 

 
 

 

Заб.: Очакванията на финансовите 
посредници за динамиката на основния лихвен 
процент са представени чрез претеглен 
показател. Когато той е близък до 1, 
финансовите посредници очакват нарастване 
на основния лихвен процент. Когато 
показателят е близък до -1, съществуват 
очаквания за неговото намаление. 
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6. Какви са очакванията Ви за движението на номиналния курс на лева към щатския долар през  
III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Силно поскъпване на лева …………………..… 0% 

 Слабо поскъпване на лева …………….………. 0% 

 Без промяна ………….………………………...…… 31% 

 Слабо поевтиняване на лева …………..…… 69% 

 Силно поевтиняване на лева …………..……. 0% 

 

 

Щатският долар ще продължи плавно да поскъпва спрямо еврото (респективно лева) през 
третото тримесечие на годината. Балансовата оценка се придвижва в полза на долара, 
след като делът от посредниците, подкрепящи това мнение, леко се увеличава спрямо 
предходното издание. След като поевтиня значително през април и май, доларът започна 
да възвръща стойността си след публикуването на материалите от заседанието на 
Федералния резерв през юни, които бяха изтълкувани от пазарните участници като сигнал 
за повишение на лихвите в САЩ през 2023 г. Поскъпването му продължи и през юли и 
началото на август, като в полза на долара повлияха опасенията от разпространението на 
поредния вариант на COVID-19. От своя страна ЕЦБ отложи още повече перспективите за 
повишение на лихвените проценти, заявявайки, че ще толерира по-висока инфлация по-
дълго време, а в краткосрочен план увеличи покупките на облигации.  

  

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за движението на номиналния валутен курс на 
лева към щатския долар са представени чрез 
претеглен показател. Когато той е близък до 
2, финансовите посредници очакват силно 
поскъпване на лева спрямо щатския долар. 
Когато показателят е близък до -2, 
съществуват очаквания за силно 
поевтиняване на лева. 

 

7. Какви са очакванията ви за борсовите индекси през III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Да се увеличи значително  

 Да се увеличи  

 Да остане без промяна  

 Да намалее  

 Да намалее значително  

 

Финансовите посредници запазват умерено положителната си оценка за динамиката на 
индексите на Българската фондова борса (БФБ) и през третото тримесечие. Леко 
повишение на очакванията има по отношение на специализирания индекс BG REIT, докато 
резултатите за другите два индекса са много близки до предходното издание. В 
настоящата анкета мненията са по-фрагментирани, като присъстват такива за силно 
повишение и слабо понижение. Индексите на БФБ имаха плавна възходяща динамика 
през второто тримесечие, която се запази и през юли. Водеща роля за това продължиха да 
имат книжата на българските технологични компании, които увеличиха оптимизма за 
появата на нови перспективни компании на пазара за растеж и допринесоха за 
повишението на ликвидността и капитализацията на капиталовия пазар.   

   

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за посоката на движение на борсовите индекси 
са представени чрез претеглен показател. 
Когато той е близък до 2, това означава, че 
финансовите посредници очакват значително 
нарастване на борсовите индекси. Съответно, 
когато показателят е близък до -2, то 
съществуват очаквания за тяхното намаление. 

 

8. Какви са очакванията Ви за лихвените проценти по депозитите  
през III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Да се увеличат  

 Да останат без промяна  

 Да намалеят  

 

 

Очакванията за лихвените проценти по депозитите през третото тримесечие остават близо 
до неутралните. Балансовите оценки са минимално отрицателни, като по-видимо 
понижение спрямо предходната анкета има по отношение на депозитите в щатски долари. 
По групи посредници търговските банки единствено прогнозират понижения на лихвените 
проценти при всички валути. 

Среднопретеглените лихвени проценти по депозити в лева и щатски долари продължиха 
понижението си през второто тримесечие и достигнаха отрицателни стойности, 
благодарение на все по-отрицателните лихви по депозитите на нефинансовите 
предприятия. Възвръщаемостта на депозитите в евро остана без особена промяна средно 
за второто спрямо първото тримесечие.  

 
 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за динамиката на лихвените проценти по 
депозитите в лева, евро и щатски долари са 
представени чрез претеглен показател. Когато 
той е близък до 1, финансовите посредници 
очакват нарастване на лихвените проценти по 
депозитите. Когато показателят е близък до -
1, съществуват очаквания за тяхното 
намаление. 

33%

100%

69%

67%

100%

31%

ТБ ИП УД и ПОД общо

-2

-1

0

1

2

2018 2019 2020 2021

ТБ ИП УД и ПОД общо

13% 13% 13% 8% 8% 8%

100%

33%

67%

100% 100% 100%

13% 13% 13%

46.2%
30.8%38.5%

67%

33%

38% 38% 38%

23%
38% 31%

38% 38% 38%
23% 23% 23%

SO
FI

X

B
G

 R
EI

T

B
G

B
X

4
0

SO
FI

X

B
G

 R
EI

T

B
G

B
X

4
0

SO
FI

X

B
G

 R
EI

T

B
G

B
X

4
0

SO
FI

X

B
G

 R
EI

T

B
G

B
X

4
0

ТБ ИП УД и ПОД общо

-2

-1

0

1

2

2018 2019 2020 2021

SOFIX BG REIT BGBX40

33% 33% 33%
50%

15%
8% 8%

67% 67% 67%
50%

100%100%100%100%100%
85%

92% 92%

BGN EUR USD BGN EUR USD BGN EUR USD BGN EUR USD

ТБ ИП УД и ПОД общо
-1

0

1

2018 2019 2020 2021

BGN EUR USD



4 / 9 
Pag e 4  o f  9  

9. Какви са очакванията Ви за лихвените проценти по кредитите  
през III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Да се увеличат  

 Да останат без промяна  

 Да намалее  

 

Лихвените проценти по кредити ще останат на нивата си от второто тримесечие и през 
следващото. Консолидираният резултат за кредитите в евро и долари е неутрален, а за 
тези деноминирани в лева оценката е минимално отрицателна. Аналогично на лихвените 
проценти по депозити, банките са групата посредници, прогнозираща понижения. Това се 
отнася в най-голяма степен за кредитите в лева, при които мненията за понижение 
преобладават.  

През второто тримесечие цената на заемите в лева нямаше конкретна посока, а като 
средно ниво леко се понижи спрямо средното за първото тримесечие. От своя страна, 
лихвените проценти по кредитите в евро се повишиха. Очакването за запазване на лихвите 
без промяна може да се приеме като косвен сигнал, че анкетираните не очакват 
повишаване на кредитния риск, което би довело до по-висока рискова премия.  

 
 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за динамиката на лихвените проценти по 
кредитите в лева, евро и щатски долари са 
представени чрез претеглен показател. Когато 
той е близък до 1, финансовите посредници 
очакват нарастване на лихвените проценти по 
кредитите. Когато показателят е близък до -1, 
съществуват очаквания за тяхното намаление. 

 

10. Какви са очакванията Ви за нивото на междуфирмена задлъжнялост  
през III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Повишение ………………………………………...… 23% 

 Без промяна …………………………………………. 54% 

 Намаление ……………………………….………….. 23% 

 

Според анкетираните, междуфирмената задлъжнялост ще запази нивото си от предходно 
тримесечие и до края на септември ще остане без съществена промяна. Обобщената 
балансова оценка е на неутралното равнище, но делът на очакващите намаление се 
увеличава при по-съществено намаление на участниците, очакващи нарастване.  

Според резултатите от бизнес наблюденията на НСИ за юли, оценката на предприемачите 
в сектора на услугите, строителството и търговията на дребно относно финансови 
проблеми в компанията се подобрява. Влошаване на финансовите проблеми са посочили 
мениджърите в сектора на промишлеността. 

 

 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за изменението на междуфирмената 
задлъжнялост са представени чрез претеглен 
показател. Когато той е близък до 1, 
финансовите посредници очакват значително 
нарастване на междуфирмената 
задлъжнялост. Когато показателят е близък до 
-1, съществуват очаквания за  нейното 
намаление. 
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Очаквания за развитието на финансовите посредници 

1. Очаквания за дейността на банките 

През III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате: 

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 II тримесечие на 2021 

 III тримесечие на 2021 

 Обемът на отпуснатите кредити ….………………….……..….…….................................…… 100%  

 

 Обемът на дългосрочните кредити* на фирмите ………..…….…………………….… 33% 67% 
 

 Обемът на овърдрафта на фирмите …………………………….…………………………………….…100%  
 

 Обемът на дългосрочните кредити* на домакинствата …………………………..… 67% 33% 
 

 Отпуснатите кредити в евро на домакинствата ……………………………… 33%  33% 33% 
 

 Обемът на привлечените депозити от фирми …………………………………….….… 33%  67%  
 

 Обемът на привлечените депозити от домакинствата ….….……………..….….………... 100% 
 

 Обемът на дългосрочните депозити** на домакинствата …………………..…… 67%  33%  
 

 Привлечените депозити в евро на домакинствата ………………………….….……. 67%  33% 
 

 Размерът на депозитите на чуждестранните финансови институции ……………… 100%   
 

 Конкуренцията от страна на другите търговски банки ………….….…………….... 33% 67% 
 

 Конкуренцията от страна на лизинговите компании …………..……............... 33% 67% 
 

 Конкуренцията от страна на други  
небанкови финансови институции ………………………………………………………….……67%  33%  

*     Кредити с договорен матуритетнад 5 години 

**  Депозити с договорен матуритетдо две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца 

 

 Според участващите в изданието банки, нарастването на обема на отпуснатите 
кредити ще се ускори до края на третото тримесечие. По-голямо нарастване банките 
очакват при овърдрафта за фирми, докато растежът на дългосрочните им кредити 
ще бъде по-малък спрямо второто тримесечие. Това е в синхрон с очакванията за 
възстановяване на икономиката до края на годината и съответно по-висока 
икономическа активност и реализирани обороти на компаниите, което оправдава и 
очакванията за по-голямо търсене на средства за финансиране на дейността им. 
Годишният растеж на кредита за НФП възлезе на 3.2% в края на юни при 2.7% в края 
на март.  

 Банките очакват завишено търсене на дългосрочни кредити от домакинствата. 
Текущата динамика показва, че към края на юни кредитът за домакинства се е 
ускорил значително, като годишното нарастване възлезе на 10.4% при 7.1% в края 
на първото тримесечие. Принос за това имаше както по-високото търсене при 
кредитите за потребление, така и от тези за покупка на жилища. Към края на второто 
тримесечие годишното им нарастване се ускори съответно до 9% и 14.5% при 5.5% 
и 11.9% в края на март.  

 Очакванията им от предходното издание се реализираха в голяма степен. Темпът на 
нарастване на отпуснатите кредити се ускори вместо леко да се забави, както 
предвиждаха банките, но в същото време оценката им за ускорение при 
дъгосрочните фирмени кредити (над 5 год.) се сбъдна през второто тримесечие.  

 През третото тримесечие привлечените депозити от фирми и домакинства ще 
продължат да нарастват, като тези от домакинства ще нарастват повече спрямо 
предходното тримесечие, докато при фирмените депозити банките очакват по-
слабо нарастване спрямо оценката си за предходното тримесечие.  

 Конкуренцията от страна на другите търговски банки, на лизинговите компании и 
други небанкови институции като цяло ще се ускори през третото тримесечие на 
годината. 

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато показателят получава стойност близо до 0, може 
да е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници, или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 
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2. Очаквания за развитието на инвестиционните посредници 

През III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате:  

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 II тримесечие на 2021 

 III тримесечие на 2021  

 Реализираният оборот от търговия с акции на БФБ …………………………..…… 50% 50% 
 

 Реализираният оборот от търговия с облигации на БФБ ………………………...….....… 100% 
 

 Броят реализирани сделки с акции на БФБ .…………….….………………….…..…… 50% 50% 
 

 Броят реализирани сделки с облигации на БФБ .…………..…………………….…... 50% 50% 
 

 Общият брой нови емисии акции, листнати на БФБ …………….……………….……50% 50% 
 

 Общият брой нови емисии облигации, листнати на БФБ …………….…………… 50%50% 
 

 Конкуренцията на други инвестиционни посредници ……………………………..………. 100% 
 

 

 Оптимизмът на инвестиционните посредници по отношение на търговията на 
Българската фондова борса през третото тримесечие на 2021 г. се понижава спрямо 
предходното. Обобщената им оценка за търговията с акции е неутрална както 
относно оборота, така и за броя реализирани сделки. Същевременно, очакванията 
им за сегмента на облигации в това издание са песимистични, особено що се отнася 
до реализирания общ оборот.    

 По-слабите очаквания на анкетираните за активността на борсовата търговия са 
обясними. Предпоставки за това са високата база от изключителното представяне 
на местния капиталов пазар през второто тримесечие и традиционно по-слабата 
активност в летния период. През юли търговията запази до известна степен инерция 
от предходните месеци и реализираният оборот беше сравним със средномесечния 
от първото тримесечие. Това важеше за сегментите за акции, докато търговията с 
облигации беше слаба.  

 Анкетираните запазват леко позитивни очаквания относно броя нови емисии акции 
на БФБ, а прогнозите им за броя нови емисии облигации се повишава след 
неутралната им оценка в предходното издание. От началото на третото тримесечие 
на фондовата борса вече има по една нова емисия на сегмента за акции, на сегмента 
за права и на пазара за растеж BEAM, както и една нова емисия облигации. Предвид 
трите емисии облигации, емитирани през второто тримесечие, както и летния сезон, 
възможно е оптимизмът на посредниците относно този сегмент да не се реализира 
изцяло.  

 Конкуренцията между инвестиционните посредници ще остане без промяна през 
третото тримесечие, а неутралната балансова оценка се запазва от предходното 
издание.  

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато поsказателят получава стойност близо до 0, може 
да е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 
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3. Очаквания на управляващите дружества 

През III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате:  

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 II тримесечие на 2021 

 III тримесечие на 2021 

 Акумулираните активи в  
колективните инвестиционни схеми ………………..…………..………………..………… 17% 83% 

 

 Привлечените средства от домакинства и  
нефинансови предприятия …………………………………………………..…………………... 17% 83% 

 

 Привлечените средства от застрахователни дружества и  
пенсионни фондове ……………………………………………………………….………………..… 67% 33%  

 

 Доходността на управляваните от Вас  
колективни инвестиционни схеми …………………….……………………………………… 50% 50% 

 

 Конкуренцията на други  
колективни инвестиционни схеми …………………………………..………………………… 67% 33%  

 
 

 Оптимизмът на управляващите дружества относно дейността им през трето 
тримесечие се повишава. Анкетираните управляващи дружества запазват 
положителните си очаквания относно динамиката на акумулираните активи в 
колективните инвестиционни схеми, а консолидираният резултат от отговорите се 
повишава леко спрямо предходното издание. Положителните очаквания се 
подкрепят, от една страна, от ръста на пазарната капитализация на БФБ (като косвен 
индикатор за реализирани капиталови печалби), а от друга, на положителните 
очаквания относно привлечените средства от инвеститорите. 

 Участниците в анкетата прогнозират основният приток на привлечените средства да 
бъде с източник домакинствата и нефинансовите предприятия. Подобно очакване 
не е изненадващо, след като през второто тримесечие среднопретеглените лихвени 
проценти по срочни депозити в лева станаха отрицателни, а някои банки прекратиха 
предлагането им. Институционалните инвеститори също ще продължат да 
увеличават вложенията си в КИС, но в по-малка степен.  

 Позитивната нагласа на участниците в анкетата относно доходността на КИС се 
повишава, а половината от отговорите сочат силно повишение. Освен очакванията 
за повишение на борсовите индекси и продължаващото нарастване на пазарната 
капитализация на БФБ,  фактор за това вероятно е общата положителна нагласа на 
местните инвеститори и благоприятната среда за появата на нови перспективни 
компании на пазара за растеж. 

 Конкуренцията между колективните инвестиционни схеми ще продължи слабо да 
нараства. Въпреки положителното развитие на капиталовия пазар, 
възстановяването на икономиката все още не е приключило и съществуват рискове. 
По този начин предимство ще имат управляващите дружества, които съумеят да 
предложат на клиентите си добра доходност при приемливо ниво на риск. 

 

 

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато показателят получава стойност близо до 0, може да 
е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници, или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 
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4. Очаквания на пенсионните осигурителни дружества 

През III тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате:  

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 II тримесечие на 2021 

 III тримесечие на 2021  

 Акумулираните активи в  
допълнителните задължителни пенсионни фондовe ………..…………………………… 100% 

 

 Акумулираните активи в  
допълнителните доброволни пенсионни фондове …..…………………………….……… 100% 

 

 Броят на осигурените лица в  
допълнителните задължителни пенсионни фондове ………………………………..…… 100% 

 

 Броят на осигурените лица в  
допълнителните доброволни пенсионни фондове …………….……….………… 50% 50% 

 

 Стойността на един дял в  
допълнителните задължителни пенсионни фондове …………………...………. 50% 50% 

 

 Стойността на един дял в  
допълнителните доброволни пенсионни фондове ………………………….…….50% 50% 

 

 Конкуренцията на други пенсионно-осигурителни дружества …….......…. 50% 50%  

 

 Очакванията на ПОД за дейността им през третото тримесечие остават 
оптимистични на фона на по-добра оценка на текущата ситуация и положителни 
очаквания за икономическата среда и пазара на труда. 

 Акумулираните активи в допълнителните задължителни и доброволни фондове ще 
продължават умерено да нарастват, каквито бяха очакванията на анкетираните и в 
предходния брой на изданието.  

 Броят на осигурените лица в ДЗПФ също ще продължи да нараства умерено, докато 
при тези в ДДПФ анкетираните очакват леко нарастване спрямо очакванията им от 
предходното издание за запазване на броя им. 

 По отношение на стойността на един дял, ПОД са по-резервирани в очакванията си 
през третото тримесечие на фона на по-големия им оптимизъм в предходното 
издание. За стойността на един дял в допълнителните задължителни пенсионни 
фондове те очакват увеличението да бъде по-малко, а стойността на един дял в 
ДДПФ да остане без съществена промяна спрямо тази през второ тримесечие.  

 Доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 
28.06.2019 г. до 30.06.2021 г. на годишна база имаше разнопосочна динамика 
спрямо отчетената доходност за периода 29.03.2019 г. - 31.03.2021 г. Доходността на 
универсалните пенсионни фондове отчете умерено понижение на годишна база 
спрямо аналогичния двугодишен период към края на март, като минималната 
законово определяна доходност премина на отрицателна територия. В същото 
време доходността на професионалните и доброволните пенсионни фондове отчете 
леко нарастване спрямо тази от първото тримесечие.  

 Очакванията са конкуренцията между ПОД да нараства слабо до края на третото 
тримесечие. 

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато показателят получава стойност близо до 0, може да 
е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници, или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 
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Специфичен въпрос 

Наскоро Федералния резерв на САЩ даде индиректни сигнали относно повишаване на  
лихвените проценти по федералните фондове през 2023 г., но не предвижда краткосрочни  

повишения въпреки нарасналите инфлационни очаквания. Какъв най вероятен краткосрочен 
ефект очаквате на международните финансови пазари? 

 Инвеститорите ще започнат да реагират в по-голяма степен на  
фундаменталните фактори и ще има оттегляне от криптоактивите. 

 Щатският долар ще задържи относително силна позиция спрямо 
еврото. 

 Пазарите ще останат в изчакване на по-конкретни сигнали от Фед. 

 Инвестиционната еуфория ще продължи, като може да се очаква 
пренасочване на инвестиции към суровините и добивния сектор. 

 Друго 

 

 

 

 

Tемпът на инфлация в САЩ отбеляза рязко повишение през 
настоящата година в резултат от силното поскъпване на 
суровините, ограниченията по глобалните линии на доставки, 
както и на вътрешни фактори, като положителното развитие на 
пазара на труда. Годишната инфлация в САЩ достигна 5.4% 
през юни и юли. Това повдигна въпроси относно бъдещите 
действия на Федералния резерв и спекулации за начало на 
свиването на монетарните стимули по-скоро от очакваното. 
След заседанието на Фед в средата на юни, публикуваните 
материали относно индивидуалните прогнози на участниците в 
него показаха, че повече от половината (13 от 18) считат за 
подходящо повишение на лихвените проценти през 2023 г. при 
7 от 18 на заседанието през март. Въпреки липсата на 
конкретни коментари в тази посока в официалното изявление 
на председателя Джером Пауъл, както и изричното му 
изказване по-късно, че на този етап промяна на лихвените 
проценти не се обсъжда, участниците на международните 
финансови пазари сметнаха това за сигнал за повишение. 

Финансовите пазари от началото на годината са в непрекъснат 
възход, подхранван от дългосрочната монетарна експанзия и 
рекордно ниски лихвени проценти. Предвид относително 
високата инфлация, това допринесе за все по отрицателни 
реални лихвени проценти и респективно насочи към 
капиталовия пазар допълнителни ресурси от индивидуални 
инвеститори. Освен пазарите на акции, високата ликвидност и 
търсенето на доходност допринесоха за значителен възход на 
нетрадиционни инвестиционни алтернативи като крипто-
активите, а спекулативни инвестиции се наблюдаваха дори на 
пазарите на суровини, което допълнително спомогна за 
нарастващите им цени.  

След дългия период на количествени облекчения, преходът 
към нормализация на паричните политики ще бъде труден и не 
е изненадващо, че централните банки биха искали да отложат 
максимално този момент. С възстановяването на икономиките 
и доближаването на пазарите на труд към пълна заетост при 
наблюдаваното покачване на цените, те ще трябва да реагират, 
за да изпълнят мандата си за ценова стабилност. 

Затягането на паричните политики неминуемо ще доведе до 
промени в инвестиционните стратегии на участниците на 
финансовите пазари, а цените на различните групи активи 
вероятно ще претърпят корекции.  

В това издание попитахме финансовите посредници за най-
вероятния според тях краткосрочен ефект в резултат на 
комуникацията на Федералния резерв. Повече от половината 
анкетирани (58%) смятат, че инвеститорите ще останат в 
изчакване на по-ясни сигнали от Фед относно вероятността за 
повишения на лихвите през следващите години. Влияние биха 
имали и потенциални новини за съкращаване на 
неконвенционалните монетарни стимули (програмите за 
изкупуване на активи), което би дало отражение върху 
пазарната ликвидност и рисковия апетит на инвеститорите.  

Според една четвърт от мненията, реализиралото се 
поскъпване на долара ще се задържи. Към началото на август 
това е факт, но трябва да се отчете и влиянието на други 
фактори, подкрепящи търсенето на долари. Такъв фактор са и 
опасенията от влиянието върху икономическата ситуация на 
разпространението на Делта варианта на COVID-19, като при 
негативно развитие търсенето на долари като валута-убежище 
ще се засили.  

Относително по-малък дял от участниците (17%) смятат, че 
инвестиционната еуфория ще продължи, подкрепяна от 
продължаващите значителни монетарни стимули и търсенето 
на печалби в средата на ниски и често отрицателни лихвени 
проценти.  

Изследването е осъществено на базата на анкети. Събраните отговори са получени 

до 16 юли 2021 г. 

Участници в анкетата остават анонимни и не се оповестяват публично.  

Тези оценки и очаквания може да не съвпадат с анализите и прогнозите на  

Министерството на финансите. Изследването не трябва да се възприема като пре-

поръка за инвестиране или вземане на решение за ползване на услугите на финан-

совите посредници. МФ не поема отговорност за понесени загуби от трети лица, 

вследствие използването на информация, публикувана в изследването. 
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