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Прогнози 2019

от ЕЛАНА Трейдинг:

В НАЧАЛОТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗАБАВЯНЕ

І. ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА

След максимума на икономическия растеж, който предсказвахме за миналата година, 

идва времето на забавяне на темповете му. Терминът „рецесия“ засега се избягва от 

мнозинството от икономистите, но страните от Азия и Европа срещат сериозни 

препятствия. Растежът в САЩ все още е висок, с рекордно ниска безработица и без 

инфлация. Това разминаване между водещите световни икономики се задълбочава с 

повишаването на лихвите в САЩ. Американските компании получиха сериозен стимул 

от намалението на данъците, което заедно с високото потребление и евтините ресурси 

им позволи да преодолеят негативните ефекти от повишаването на лихвите. 

Не така стоят нещата за тези, които са задлъжнели в долари - независимо дали става 

дума за чуждестранното финансиране в Китай /оценено на 2 трилиона долара/, 

заемите за шистовите компании или “junk” облигациите като цяло. Повишаването на 

лихвите и на рисковите спредове направи губещи проектите зад тези задължения. Те 

много лесно ще превърнат слаба икономическа рецесия във финансова криза със 

съответна голяма обезценка на рискови активи, каквито са акциите. 

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че глобалната икономика вече 

навлиза в период на охлаждане. Инвеститорите адаптират портфейлите си 

към новата среда на слаб растеж и висока оценка на активите. Това ще 

продължи през годината, независимо дали ще има икономическа или 

финансова криза. 

Финансовите пазари ще зависят от стимулите на централните банки в още по-голяма 

степен отколкото през 2018 г. В Китай вече се инжектира ликвидност във финансовата 

система. Федералният резерв на САЩ ще забави процеса на повишение на лихвите и 

дори може да приключи, когато в щатската икономика се усети спадът в

строителството и производството на автомобили. Централните банки днес имат по-

малко възможности за намеса заради ниските лихви и големите си баланси. Всяка 

мярка ще бъде посрещната с растеж на борсите, но стимулите ще имат все по-малък 

положителен ефект върху икономиките. 



2

ІІ. БЪЛГАРИЯ 

Зад растежа на българската икономика също стои покачване на дълговете. Не 

изключваме ускоряване на ръста на икономиката у нас през 2019 г. поради силното

строителство и потребление. Както показа практиката преди десетилетие, 

индустрията в България ще усети спада в глобален мащаб с година закъснение. 

Агресивното финансиране ще продължи, като този път банковата система у нас 

разчита предимно на вътрешен ресурс. Това ще намали опасността от финансов шок 

в икономиката, но всяко повишение на лихвите в еврозоната ще се отрази и у нас. 

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг прогнозират растеж на българската 

икономика от 3% през годината, но със забавяне в края на 2019 г., което да 

отразява негативната тенденция в глобален мащаб. Индустрията ще усети 

спада по-късно през годината, докато строителството и услугите ще 

продължават растежа си. Тези фактори, заедно с ограничената работна сила, 

ще доведат до по-висока инфлация в страната. Българските акции ще 

продължат да са под натиск, като всеки ръст ще е краткосрочен. 

Недвижимите имоти ще станат „капан“ за инвеститорите след година, поради 

вече високите цени на жилищата и голямото строителство. 

ІІІ. ВАЛУТЕН ПАЗАР

Какво се случи през 2018 г.?

Еврото приключи изминалата година с намаление, което отразява слабото 

представяне на икономиките в Европа. Именно изоставането спрямо растежа в САЩ и 

разликата в лихвените проценти са основните причини за предимството на долара. 

Тези фактори ще се запазят и през първата половина на годината. Пазарите очакват 

още две повишения на лихвите от Федералния резерв и едва към края на годината да 

има подобен ход от Европейската централна банка. Това е причината да не виждаме 

потенциал за сериозна промяна на валутните курсове до средата на годината, като 

доларът ще загуби постепенно подкрепа от лихвите. Икономическите рискове сочат 

възможност от по-ранна пауза в САЩ, което заедно с очакванията за повишаване на 

лихвите в еврозоната, да доведат до растеж на еврото към нивото от 1.20 EUR/USD. 

Такова поскъпване на еврото очакваме да бъде част от по-дългосрочно движение в 

границите между 1.05 и 1.25 EUR/USD през следващите две години. 

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг виждат потенциал за ръст на еврото през 

първата половина на годината, който се дължи на предстояща пауза от 

Федералния резерв. Валутните трейдъри трябва да следят внимателно 
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централните банки за всяка промяна в лихвената политика, защото това ще 

води до силни краткосрочни движения на курсовете.

Постепенното забавяне на световната икономика ще доведе до бягство от рискови 

активи. Силно поскъпване на щатския долар е възможно да стане само при финансова 

криза, тъй като валутата се възприема като убежище по време на стресови пазарни

ситуации. Засега това не е най-вероятния сценарий. 

Несигурността около Brexit ще продължи да бъде най-силният фактор за спад на 

британския паунд. Политическите новини правят непредсказуеми краткосрочните 

движения на валутния курс. Лошите новини за икономиката са отчетени в голяма 

степен и след Brexit очакваме постепенно възстановяване на паунда.

ІV. ЗЛАТО

Какво се случи през 2018 г.?

Златото отчита слаб спад през изминалата година, който в голяма степен отразява 

поведението на всички пазари по това време. Спадът на цената през първите три 

тримесечия беше следствие на позитивните нагласи към икономическото развитие в 

САЩ и на повишаването на лихвите. Ситуацията се промени коренно, когато 

корекцията на Уолстрийт стана факт и златото отново пое функцията на защита срещу 

риск. 2019 г. не започна със задълбочаване на борсовата корекция, но металът 

задържа голяма част от печалбите си и това е много положителен знак за 

представянето му. 

Златото има своето място в портфейлите на инвеститорите, но не като 

основен инструмент. Не трябва да се разчита на него да хеджира изцяло 

риска на падащите фондови пазари по време на корекция на пазарите.

Борсово търгуваните фондове в злато привличат капитали от инвеститорите, 

за разлика от тези с останалите благородни метали. Ценовата цел за златото 

в края на годината е 1450 долара за тройунция.

Добивът на злато ще намалява през следващите години поради ниските инвестиции в 

нови находища и изчерпването на по-богатите на руда залежи. Компаниите 

публикуват спад на резултатите си и се вижда, че цената за производство е много 

близо до пазарната. Сливането на големите производители няма да доведе до 

подобрение в сектора. Поради това акциите на компаниите от сектора засега остават 

изключително рискова инвестиция, като перспективите за траен растеж са малки.
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V. ПЕТРОЛ 

Как започва 2019 г.?

Поевтиняването на петрола през четвъртото тримесечие на 2018 г. е едновременно 

знак за намаляващия икономически растеж и за растящото производство от шистовите 

находища в САЩ. Ограничаването на добива от ОПЕК и Русия ще помогне за 

формиране на дъното на цената през второто тримесечие на годината, когато 

обичайно има най-високо производство. Но няма причини да се очаква траен растеж 

през тази година.

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг виждат заплаха за цената на петрола от 

забавянето на глобалната икономика. Потенциалът за растеж на цената е 

само краткосрочен в зависимост от баланса на търсенето и предлагането. 

Акциите на петролните компании ще продължат да изостават от пазара и 

засега няма причини да се очаква, че този сектор ще се представи по-добре 

от основните индекси. 

Шистовите компании превърнаха САЩ в най-големия производител в света. Но те 

носят риска от внезапно намаление на добива при спад на цената под 40 долара и 

дори на текущите нива. Затова очакваме движение в диапазон 40-60 долара през 

годината, а не постоянно поевтиняване, както е характерно в началото на 

икономическа рецесия. 

VІ. АКЦИИ

Какво се случи през 2018 г.?

Двете корекции на американския пазар през изминалата година и възстановяването 

на цените на акциите след всяка една маскират негативната тенденция в останалата 

част на света. Китайският пазар загуби 30% през 2018 г., а спадът на европейските 

индекси е 10-20%. Това представяне е характерно за мечи пазар. За първи път през 

това десетилетие има значително намаление надолу на прогнозите на анализаторите 

за корпоративните печалби. Оценката на американските акции е много висока и 

инвеститорите ще продължат да намаляват поетия риск през 2019 г. Щатските

индекси ще се движат в широк диапазон през първата половина на годината, 

като не очакваме началото на дългосрочен тренд надолу или нагоре през 

периода. 

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг считат, че делът на рисковите активи 

трябва да се намали. Част от портфейла трябва да се насочи към акции с 

дивиденти от сектори, които не са чувствителни на икономическия спад. Няма 
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причини да се очаква инфлация, но портфейлите трябва да се подготвят за 

икономическото забавяне по света.

Подходящите инструменти за намаляване на риска на портфейла включват борсово 

търгувани фондове с американски правителствени облигации. Те имат най-висока 

доходност от развитите пазари и хеджират портфейла от евентуален спад на 

фондовите пазари. Най-подходящи за инвестиции в акции са нециклични сектори като 

комуналните услуги, здравеопазването и телекомуникациите. Водещи компании от 

тези сектори са основата на борсово търгувани фондове с висок доход от дивиденти. 

VІІ. БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Как приключи 2018 г.?

Основният индекс SOFIX отчете 12% понижение през миналата година. Още по-слабо 

се представя БФБ през януари на фона на покачването на борсите по света от 

началото на 2019 г. Разминаването затвърждава липсата на интерес от българските 

инвеститори. Очакваме стабилизиране на пазара през първата половина на 

годината и фокус на инвеститорите към акциите с висок дивидент и добри резултати. 

Финансовите резултати на индустриалните компании ще бъдат силни през първата 

половина на годината, но постепенно забавянето на глобалния растеж ще се усети и 

у нас. 

Инвеститорите ще заложат на българските компании, които са слабо 

чувствителни на външните шокове, нямат задължения и техният мениджмънт 

е гъвкав при промяна на пазарната среда и има добро отношение към 

миноритарните акционери. Тези акции ще поставят основата за добро 

представяне на портфейла при дългосрочен растеж на пазарите след време.

Приликите на българската икономика с 2008 г. са значителни. Скокът на цените на 

имотите доведе до масов интерес към този тип инвестиция, което е последвано от 

силен растеж на строителството и бум в кредитирането. БФБ загуби от атрактивността 

на другите инвестиции, но това не е основната причина за слабото представяне на 

акциите. Българските акции няма да са засегнати толкова силно от евентуален 

продължителен спад на борсата, както стана през 2009 г., защото сега няма балон на 

пазара. Но вече има осезаемо излизане на инвеститори от БФБ. 
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Дата на документа: 31 януари 2019 г.

Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или 

продажба на ценни книжа. 

Пояснителни бележки

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) 

изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично виждане за споменатите ценни 

книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде 

обвързано по пряк или непряк начин с изразената препоръка или мнения в този документ.

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните 

компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% от акциите в обращение на 

компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават 

акции на компаниите, освен ако не е изрично споменато. 

Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на 

цитираните факти, надеждност на източниците на информация и ясно определяне на 

направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. 

Препоръките се базират на публично достъпна информация, която се счита за благонадеждна, 

но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито 

на служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично 

достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава от оповестено 

виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. 

Допълнителна информация по този документ е налична при поискване. Източниците на 

информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен 

ако не е споменато друго. ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и 

административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във връзка 

с изготвяните препоръки.

Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като 

предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните 

възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени 

инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста 

на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите 

инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или 

стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните книжа или инвестициите 

може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо 

представяне. Промени във валутните курсове може да имат неблагоприятен ефект върху 

стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. 

Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с 

Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.


