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√ МВФ повиши икономическите си оценки за България
Според нов доклад растежът на БВП през 2017 г. ще достигне 2,9%, а инфлацията - 1%
Международният валутен фонд (МВФ) повиши леко прогнозите си за икономическия растеж на България за 2017 г. Според
новия доклад на Фонда за икономиката на Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) брутният вътрешен продукт
(БВП) на страната ще нарасне до 2,9% през 2017 г. Предишната прогноза беше за ръст от 2,8%. За следващата година
очакванията са за леко забавяне на икономическия растеж до 2,7%.
Фондът подобрява оценката си за българската икономика през 2016 г. В доклада се посочва, че БВП се разширява с 3,4%
спрямо предишната прогноза за 3% растеж. Оценките на МВФ както за 2017 г., така и за 2016 г. съответстват на прогнозата
на Европейската комисия, публикувана по-рано през деня.
По отношение на ръста на потребителските цени МВФ също коригира очакванията си във възходяща посока както за
изминалата 2016 г., така и за настоящата 2017 г. Според доклада България е отчела дефлация от 1,3% (спрямо инфлация от
1,6% в предишната прогноза) през 2016 г. През тази година ръстът на потребителските цени се очаква да се ускори до 1%
(0,6% в предишните прогнози). За 2018 г. перспективите са за допълнително ускоряване до 1,8%.
В същото време обаче фондът очаква балансът по текущата сметка леко да се влоши спрямо миналата година. За 2016 г.
оценките на МВФ са за дефицит от 4,2%, докато през тази година излишъкът ще достигне 2,3%. През 2018 г. се очаква
дефицитът по текущата сметка да се свие до 2%.
След ръсто на публичния дълг през 2016 г. до 27,8% от БВП според Фонда той ще спадне с над 3 процентни пункта – до
24,5%, през настоящата година. Тази тенденция ще продължи и през следващата година, макар и с малко по-бавен темп –
за 2018 г. се очаква спад до 24,1% от БВП.
Очакваният икономически растеж в България за тази и следващата година остава над средния за региона на Централна,
Източна и Югоизточна Европа съответно от 2,2% и 2,4%. Най-силен ръст на БВП се очаква да постигне Молдова (4,5%) и
Румъния (4,2%), а най-слаб – Беларус (-0,8%) и Русия (1,4%).
Според доклада в региона извън Общността на независимите държави (ОНД) и Турция растежът остава силен в резултат
на благоприятните политики. Междувременно Русия и останалата част от ОНД се връщат към възстановяване, което се
подкрепя от ръста на цените на петрола.
Инфлацията започва да се ускорява в много страни. Пазарите на труда се затягат, а нивата на безработица спадат до нивата
отпреди кризата, като се наблюдава и силен ръст на заплащането. В Русия инфлацията се забавя, но в Турция например
ръстът на потребителските цени остава висок.
Краткосрочните перспективи пред региона са благоприятни, подсилени от заздравяващата се глобална активност и
положителните местни макроикономически политики. Извън ОНД и Турция се очаква растежът да се ускорява в резултат
на по-силно местно търсене и по-добре усвояване на структурните фондове на ЕС. Възстановяването в Русия ще подкрепи
активността в останалите страни от ОНД, но по отношение на Турция очакванията са растежът да остане слаб на фона на
продължаващата политическа и икономическа несигурност.
Рисковете пред перспективите са по-скоро негативни в краткосрочен план. Има възможност за подобряване в резултат на
по-силно външно търсене, по-бърз растеж в еврозоната и САЩ и по-стабилно възстановяване на цените на суровините.
Негативните рискове включват глобална промяна към протекционизъм и политики, насочени към вътрешния пазар,
внезапно затягане на глобалните финансови условия, нови шокове в развитите европейски икономики и допълнително
увеличаване на заплащането, което може да навреди на конкурентоспособността.
√ Рекордните над 8,2 млн. чужди туристи са посетили България през 2016 г.
Новият министър на туризма обеща добрите резултати от миналата година да бъдат надградени
През изминалата година бе извършена огромна по обем работа, което доведе до постигнатите рекордни резултати. Над
8,2 млн. чуждестранни туристи посетиха България. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време на
105-тата сесия на Световната организация по туризъм (СОТ), която се проведе вчера в Мадрид.
Ангелкова обеща тези резултати да бъдат надградени и превърнати в устойчива тенденция, съобщават от пресцентъра на
ведомството.
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Тя подчерта още, че това лято България очаква 10% ръст на чуждестранните туристи.
Николина Ангелкова бе категорична, че ще продължи дейностите по налагане на ребрандирания имидж на страната като
предпочитана целогодишна дестинация, предлагаща висококачествен туристически продукт и привличаща по-голям брой
туристи. Тя посочи, че страната ни ще продължи да работи активно по инициативите, свързани със Световната организация
по туризъм.
Тя поздрави настоящия генерален секретар на СОТ Талеб Рифай за добрата му работа и призова следващия генерален
секретар да продължи започнато от него.
В. Сега
√ Борисов се размечта за 6% ръст на БВП догодина
Еврокомисията очаква едва 2.8%, ако не започнем бързи реформи
Впечатляващ ръст от 4.5 до 6% на българската икономика през 2018 г. прогнозира вчера премиерът Бойко Борисов на
конференцията "Резултати и добри практики от изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции".
Посочените числа двойно надвишават заложените от финансовото министерство в тригодишната макроикономическа
рамка на бюджета. Премиерът не посочи кои ще са факторите за този невероятен растеж, но подчерта, че "имаме редкия
шанс с председателството и подкрепата на председателя Жан-Клод Юнкер още повече да улесним бизнеса и още погъвкав да го направим".
Финансовият министър Владислав Горанов, който също взе участие в конференцията, побърза да припомни, че засега
прогнозите, които разработва за следващите години, са на нивата на около 3%, но имаме потенциал за повече. "Надявам
се да стабилизираме политическата среда. Имаме вече редовно избрано правителство със заряд и заявка за доста
сериозни реформи, които да подобрят бизнес средата", коментира Горанов. И допълни, че в този смисъл са били и думите
на премиера - оценка за потенциала на икономиката ни. Министърът посочи, че някои финансови анализатори също имали
очаквания за по-висок растеж. Преди ден "Уникредит" в своя доклад за състоянието на банковата система в Централна и
Източна Европа прогнозира, че през тази година БВП на България може да нарасне до 3.9% и така заедно с Румъния да се
нареди на второ място в целия регион след Унгария, където се очаквали 4%.
Не толкова оптимистично оценява страната ни обаче Европейската комисия, която вчера публикува пролетната си
макроикономическа прогноза. ЕК запазва без промяна очакванията си за българската икономика за тази и следващата
година - през 2017 г. БВП ще нарасне с 2.9%, след което ще се забави слабо до 2.8% през 2018 г. Според Брюксел основен
мотор на подобряване на икономическото развитие у нас ще е вътрешното търсене и най-вече частното потребление.
Еврокомисията очаква и подобряване на инвестициите, след като през 2016 г. те се свиха основно заради слабото
усвояване на еврофондовете. Въпреки по-малкото евросредства и политическата несигурност след подадената оставка на
второто правителство на Борисов, все пак 2016-та бе една от най-силните години след кризата с ръст на БВП от 3.5% заедно
с 2015 г., когато ръстът бе 3.6%. Заслуга за това има преди всичко българският експорт, който се е представил много добре
през миналата година.
Подобна на Еврокомисията прогноза излъчи тези дни и МВФ. Фондът подобри очакванията си за икономическия растеж
на България през 2017 г. от 2.8 на 2.9%, но смята, че догодина брутният вътрешен продукт ще нарасне с по-малко от 2.7%.
Това забавяне на темпото е притеснително на фона на очакваното ускоряване на инфлацията и на икономическата
активност в глобален мащаб. Според МВФ инфлацията през тази и следващата година се очаква да е съответно 1% и 1.8%.
Според ЕК негативно на растежа на икономиката ни би се отразило забавянето на планираното усвояване на европейските
фондове, рязкото повишение на цените на петрола и по-слабото търсене на български стоки в Европа. Подобряване на
картината може да се очаква при бърз прогрес на очакваните от обществото реформи, посочва Еврокомисията. Засега
българското правителство не дава заявка за каквито и да било сериозни реформи.
News.bg
√ Чакаме около €560 млн. инвестиции по плана „Юнкер”
Около 560 млн. евро се очаква да се постигнат като инвестиции на база на операциите, които се извършват от плана
"Юнкер" в България. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов преди участието си в конференция на тема
"Резултати и добри практики от изпълнението на европейския фонд за стратегически инвестиции".
На въпрос дали българският бизнес се възползва максимално от плана "Юнкер", отговорът бе, че бизнесът не е свикнал да
го използва в пълна степен.
Горанов коментира, че въпросните средства, премерени през БВП на глава от населението, са доста сериозно постижение.
Владислав Горанов коментира и предвижданото увеличение на учителските заплати. По думите му продължава да не е
ясно с колко ще се вдигнат те, като увеличението може да е с над 15%. Той посочи, че 15% увеличение са разчети, правени
от просветния министър.
Владислав Горанов уточни, че така или иначе за увеличение се говори от 1 септември. Числото обаче ще е ясно много
преди това.
"Аз казвам, че може да са над 15%. Това не е наддаване, а въпрос на изчисления и прецизиране на механизма", коментира
той.
Горанов добави, че графикът е такъв, че до края на мандата учителските заплати ще се удвоят.
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В. Стандарт
√ Икономиката се ускорява
През последното тримесечие на 2016 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) се повиши спрямо
предходните три месеца и стойността му излезе на положителна територия, се посочва в анализ на Министерството на
финансите.
През последните три месеца на 2016 г. реалният растеж на БВП се ускори до 3,5%, под влияние най-вече на положителното
развитие на потреблението. Частните разходи за потребление достигнаха растеж от 3% на годишна база, подкрепени от
възстановяването на пазара на труда и подобряването на доверието на потребителите, а увеличението на публичните
разходи през последните три месеца на годината доведе до растеж на публичното потребление от над 7% в реално
изражение. Същевременно, намалението на капиталовите разходи на правителството беше основният фактор за
отбелязания спад при инвестициите в основен капитал, които имаха ограничаващо влияние върху нарастването на
вътрешното търсене, се посочва в анализа на МФ.
Повишението на ИИА през четвъртото тримесечие на 2016 г. беше повлияно в най-голяма степен от отбелязаното
нарастване на приходите от ДДС.
Подобрението на бизнес климата в страната също беше сред основните фактори за увеличението на ИИА. То бе найотчетливо в търговията на дребно.
През последното тримесечие на 2016 г. се наблюдава по-голямо натоварване на производствените мощности и ускорен
растеж на промишленото производство в реално изражение. Най-голям принос за увеличението на индекса на
промишлената продукция имаха експортно ориентираните дейности на икономиката и преди всичко производството на
основни метали и метални изделия, гласи анализа на МФ
√ Министър Московски: Концесиите са приоритет
Използването на концесията, като механизъм за развитие на транспортната система, е един от приоритетите ни. Това заяви
министърът на транспорта Ивайло Московски, по време на днешното откриване на ново пристанищно съоръжение в
Бургас. По думите му, предоставянето на държавни обекти за управление от частни инвеститори е най-добрият подход за
развитие на транспортните дружества. „Потвърждение за това е изграждането на този обект, за който концесионерът на
пристанищен Терминал "Бургас Изток – 2" БМФ "Порт Бургас", е инвестирал 15 милиона евро", каза министър Ивайло
Московски.
Министър Московски допълни, че държавата и ДП „Пристанищна инфраструктура" са предвидили мерки и инвестиции на
стойност 30 млн. лева, които допълнително да подпомогнат развитието на пристанищата в Бургас. Очакваме всички тези
действия да доведат до увеличаване на товаропотоците и инвестициите в района, заяви още той.
Новото съоръжение за разтоварване и съхранение на меден концентрат, разположено на пристанищен Терминал "Бургас
Изток-2", ще се използва от Арубис България. То е с капацитет 60 000 тона и е оборудвано с напълно автоматизирана
система за управление, от последно поколение. Този съвременен начин на обработка на насипните товари подобрява
безопасността и опазването на околната среда. Превозването на медните концентрати от гр. Пирдоп до обекта се извършва
с железопътен транспорт.
Cross.bg
√ От Комисията за борба със сивата икономика готови да викат министри и да им дават задачи
Емил Димитров от Обединени патриоти беше назначен за председател на Комисията за наблюдение на приходните
агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата в Народното събрание. Това е нова комисия и ще има за цел да
разглежда всички постъпили сигнали, и да търси решение за тях.
Известният с прякора си Ревизоро бивш шеф на митниците поясни, че още докато парламентът е приемал тази комисия,
министерство на финансите е възпроизвело същата такава комисия в самото министерство, нещо което не се е случвало
от 17 години.
"Тази нова комисия ще координира, но няма да бъдем кадровици. Ще имаме право да извикаме министър или зам.министър, да даваме задачи, да изискваме справки, но това не означава, че сме му началник или пък да назначаваме или
уволняваме. Всичко това е с цел да анализираме проблема и ако можем законодателно да помогнем той да го преодолее",
заяви Димитров пред БНТ.
Димитров поясни, че "най-удобно е да извикаме всички заинтересовани министри, когато им е удобно, да ги изслушаме и
когато кажат, че даден закон в дадена част им пречи, ние да инициираме възможност той да бъде поправен. От друга
страна, когато в комисията постъпват сигнали, ние ще трябва да ги разглеждаме. Това не може да се крие или да се правим,
че това нещо не съществува", допълни шефът на Комисията.
Dnevnik.bg
√ Средният осигурителен доход надхвърли 800 лв. през март
Средният осигурителен доход нарасна с близо 20 лв. за месец и през март е 811.13 лв., съобщи Националният осигурителен
институт.
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Сумата е рекордна с изключение на декември - 821.65 лв., когато обаче влияние оказват изплащаните от работодателите
коледни бонуси. След последния месец на 2016 г. последва спад през януари - 795.09 лв., и февруари - 791.26 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за последните 12 месеца (01.04.2016 г. - 31.03.2017 г.) е 781.25 лв. Сумата
е важна за новите пенсионери, защото служи за изчисляване на пенсиите, отпуснати през април 2017 г.
Dnes.dir.bg
√ Борисов и Путин разговаряха за хъба ”Балкан” и АЕЦ ”Белене”
Премиерът Бойко Борисов и президентът на Русия Владимир Путин проведоха телефонен разговор, съобщиха от
правителствената пресслужба.
Президентът на Руската федерация Владимир Путин е пожелал успешен трети мандат на премиера Бойко Борисов в
телефонен разговор.
Путин и Борисов са отбелязали доброто развитие на търговско-икономическите отношения, като са подчертали 20процентното увеличение на руските туристи в страната ни и ръста от 18 на сто на двустранния стокообмен.
Те са посочили, че тези параметри все още не отговарят на потенциала на отношенията и увеличаването им е от взаимен
интерес за България и Русия.
Тема на разговора е била и реализацията на големите енергийни проекти у нас. И двете страни са подчертали взаимния
си интерес от изграждането на европейския газов хъб "Балкан" на българска територия.
Обсъден е бил също проектът за АЕЦ "Белене". Министър-председателят Бойко Борисов е заявил, че правителството търси
стратегически частен инвеститор за развитие на проекта.
Акцент е бил поставен и на събитията, посветени на 25-годишнината на българско-руския договор за приятелски
отношения и сътрудничество, която е на 4 август 2017 г., както и на 140-годишнината от Освобождението на България,
която ще се отбележи през 2018 г.
В. Монитор
√ КЕВР пуска по-висока цена на тока от дървесина
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) планира да определи по-висока преференциална цена на
електрическата енергия, произведена от централи с инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез директно изгаряне на
биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни
отпадъци, с комбинирано производство, съобщи publics.bg.
Новата цена е изчислена в размер на 248,91 лв./МВтч и ще се прилага, считано от 01.02.2015 г., при сега действаща - 205,25
лв./МВтч, определена на 28 януари 2015 г. Нейното преизчисление идва след решение на ВАС по жалба на един от
производителите на енергия. Общественото обсъждане на новата цена е насрочено за 17 май.
В рамките на делото през февруари миналата година Административният съд София - град (АССг) е отменил решение на
КЕВР от 2015 г. в частта му, която определя преференциалната цена, а ВАС е потвърдил отмяната на 7 февруари тази година.
АССг е приел, че оспореното решение е издадено при несъответствие със законовите изисквания за форма и съдържание
на акта.
Dnes.bg
√ Проверка установи: Дюните на "Къмпинг Оазис" са цели
6 лв. ще е цената за чадър, шезлонг на плажа на Оазис това лято
Фигуриращите в картата неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) на морски плаж "Къмпинг Оазис“
съществуват, не са разрушени и концесионерът на плажа не е извършил забранени от Закона за устройството на
черноморското крайбрежие (ЗУЧК) действия. Това установи проверка на плажа, извършена от Министерството на туризма.
Концесионерът на морския плаж обработва и почиства ивицата с допустимите технически средства. Това лято
посетителите на плажа ще заплащат по 6.00 лв. за чадър и 6.00 лв. за шезлонг, за разлика от миналата година, когато цената
на 1 бр. плажна принадлежност беше 10.00 лв.
От проверката става ясно, че не е установено нарушение на нормите на ЗУЧК, съобщиха от Министерството на туризма.
На територията на морската ивица съществуват и зараждащи се подвижни дюни, които не попадат в забранителния списък
на ЗУЧК. Проверяващите от Министерството са констатирали, че те не са разрушени, но има промяна в терена и следи от
нараняване на дюните.
Към момента не е установен извършител, нито периода, в който е извършено това действие. Резултатите ще бъдат
изпратени до компетентните органи за разследване на случая.
Усилията на Министерството са насочени към осигуряване на безпроблемното протичане на летен сезон 2017. Екипът ще
проверява всеки сигнал, който е в компетенциите и отговорностите на ведомството. Към този момент това е вторият плаж,
който е проверен в рамките на ден след подадения сигнал.
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√ ВУЗФ предлага магистърска програма по иновации
Лектори в нея са доказани експерти в областта на иновациите и публично-частните иновационни партньорства в
България
"Иновационен диалог" е най-новата академична магистратура, която от 2017 година предлага ВУЗФ (Висше училище за
застраховане и финанси) на свои студенти. Това е и първата магистърска програма в България, която засяга пълния цикъл
на иновационния процес, методи, стратегия и принципи в бизнес организации, неправителствения и публичния сектор.
Целта й е да отговори на критичната нужда от знание в областта на публично-частните иновационни партньорства и да
срещне хора и екипи, които да работят по редица проекти за социална промяна и социално включване в България.
Мениджмънт дисциплината в областта на иновациите ще надгражда фундаменталната подготовка на млади специалисти,
които имат амбиция за експертна и академична кариера. Ще предостави отлична подготовка и контакти за една
предстояща гъвкава професионална кариера и реализация в днешния толкова динамично променящ се свят и пазар на
труда – при отмиране на стари професии и възникване на нови, при динамична смяна на професионални стандарти,
институции и работни позиции, иновациите са ключово знание за бъдещето, което ви гарантира приспособимост и работа.
Методиката на преподаване е “учене чрез правене и експериментален опит” и дава, освен необходимата академична
подготовка в областта на теория на иновациите, практически знания и умения, в пряк контакт с преподаватели-практици
от бизнеса и публичната сфера у нас.
Лектори в нея са доказани експерти в областта на иновациите и публично-частните иновационни партньорства в България,
с над 15 годишен бизнес и академичен опит. Те ще помогнат на студентите да навлязат в стратегическото планиране на
иновациите, развитието на нови продукти и услуги, ползването на методи, като Систематична иновация, Дизайн мислене,
Lean Startup, разработването на социални иновации за нуждите на обществото и партньорства с правителствени,
неправителствени и бизнес организации за целите на едно по-добро бъдеще, в което България става SUPER.
Магистратурата е за студенти с икономически, технологичен и хуманитарен профил, които освен диплома, целят и
усвояване на сериозно и задълбочено знание в областта на иновациите; за учащи, които ще работят активно със своите
преподаватели и фасилитатори; за експерти, които ще заемат ключови съвременни позиции, като Началник отдел
иновации, Главен директор иновации, експерт Иновации, ще имат свой собствен бизнес или кариера в публичната сфера,
насочена към социална промяна.
Форматът цели да събере в първия випуск, учащи с хетерогенен опит, както представители на бизнеса, неправителствения
сектор и държавната администрация, така и студенти без предишен работен опит със силен интерес в областта на
иновациите.
Кандидатства се до края на месец септември на сайта на ВУЗФ тук.
Програмата за учебната 2017-2018 година е разработена по възложителство и в сътрудничество с Иновейшън Стартър,
първата българска специализирана агенция за иновации. Получава се диплома за „Магистър” (Master), в областта на:
“Социални, стопански и правни науки, направление “Икономика”. Пълното наименование на акредитираната магистърска
програма е: “Мениджмънт на иновационния диалог: бизнес, публични политики и социални иновации”. Таксата за
обучение е в размер на 3000 евро.
√ Рязък спад при новопостроените жилища
През първото тримесечие пуснатите в експлоатация имоти са с близо 15% по-малко
Пуснатите в експлоатация нови жилищни сгради са намалели с близо 15% през първото тримесечие на 2017 г. спрямо
същия период на предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани
в четвъртък. Спад от над 14% има дори в София-град.
Данните за започнатите сгради, обявени от НСИ в началото на май, показаха, че има ръст от 6%. Това означава, че
намаляващата тенденция може да се обърне в средносрочен план.
От данните на НСИ се вижда, че най-много нови жилищни сгради са пуснати в експлоатация във Варна, следван от Бургас
и Пловдив. В София-област са пуснати в експлоатация по-малко сгради, отколкото във всеки един от тези три града.
Огромен срив (24%) има при броя на жилищата. Рязко е намалял броят на новопостроените едностайни жилища (56%), но
спадът е при всички сегменти, с изключение на четиристайните, при които има ръст от близо 9%.
Profit.bg
√ Пети пореден спад на SOFIX, оборот от 464 хил. лева на БФБ
Вчера всички индекси на БФБ-София се оцветиха в червено, като това бе петата поредна сесия, в която SOFIX записва спад.
Индексът на сините чипове намаля с 0.58% до ниво от 654.25 пункта. Така за последните 5 сесии, SOFIX загуби 1.5% или
9.29 пункта от нивото си.
Индикаторите BGBX40 и BGREIT записаха спад от 0.38% и 0.01% до съответно 129.51 и 109.89 пункта. BGTR30 загуби днес
0.26% до ниво от 514.38 пункта.
Дневният оборот на БФБ-София достигна днес до 464.1 хил. лева.
Както и през последните дни, най-висока активност днес имаше с акциите на Химимпорт. Инвеститорите прехвърлиха 62
115 лота при 83 сделки, реализирайки оборот от 103 хил. лева. Книжата на дружеството поевтиняха с 0.12% до 1.683 лева
за лот.
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Дяловете на Софарма бяха търгувани днес в рамките на 28 сделки. Прехвърлени бяха 9 500 лота, оформяйки оборот от 37
хил. лева. Акциите на фармацевтичната компания отстъпиха с 0.13% до 3.900 лева за брой.
Днес бяха извършени 27 трансакции за 22 322 лота от емисията на Еврохолд България, записвайки 18 хил. лева оборот.
Книжата на дружеството поскъпнаха с 0.90% до 0.897 лева за лот.
Акциите на Доверие Обединен Холдинг поскъпнаха с 3.88% днес до 2.140 лева за брой. Така книжата на компанията се
върнаха на възходящ път, като от началото на годината са добавили впечатляващите 86.41% към цената си.
Сред акциите, чиято цена днес поскъпна попадат тези на Билборд (+5.68% до 0.614 лева за лот), Индустриален Холдинг
България (+4.38% до 0.929 лева за лот), Неохим (+2.97% до 62.000 лева за брой), М+С хидравлик (+1.52% до 8.000 лева за
лот) и ЧЕЗ Разпределение България (+1.51% до 255.000 лева за брой).
Сред записалите червена сесия попадат книжата на Холдинг Варна (-5.97% до 31.500 лева за брой), Алтерко (-5.66% до
2.150 лева за лот), Хидравлични елементи и системи (-4.33% до 5.549 лева за лот), Елхим Искра (-4.26% до 1.350 лева за
брой), Сирма Груп Холдинг (-4.13% до 1.092 лева за лот), ТБ Централна кооперативна банка (-2.90% до 1.641 лева за брой),
Монбат (-2.30% до 10.600 лева за лот) и Синергон Холдинг (-2.23% до 1.140 лева за брой).
Money.bg
√ ОПЕК помоли САЩ: Намалете добива
Opгaнизaция нa cтpaнитe изнocитeлĸи нa пeтpoл oтпpaви нeoчaĸвaнa мoлбa в пocлeдния cи мeceчeн oтчeт, в ĸoйтo ce
твъpди, чe глoбaлнитe пaзapи cтpaдaт oт твъpдe мнoгo нaличнocт.
Cпopeд дaннитe в нeгo, бaлaнcиpaнeтo нa пaзapa "изиcĸвa ĸoлeĸтивнитe ycилия нa вcичĸи cтpaни, ĸoитo пpoизвeждaт
пeтpoл" и тpябвa дa бъдe нaпpaвeнo "нe зapaди пpocпepитeтa нa oтдeлнитe cтpaни, a зa тoзи нa cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa",
пpeдaвa СNN.Cпopeд OΠEK имeннo eднa cтpaнa e винoвнa: CAЩ, ĸъдeтo пpoизвoдитeлитe нa шиcтoв пeтpoл ca пpoдължили
дa yвeличaвaт дoбивa въпpeĸи ниcĸитe цeни. Увeличeниeтo нa пpoдyĸциятa пъĸ пoдĸoпaвa ycилиятa нa OΠEK дa зaдъpжaт
цeнитe мeждy 50 и 60 дoлapa зa бapeл. Зaтoвa cтpaнитe нacтoявaт CAЩ cъщo дa нaмaли дoбивa.
Πpeз нoeмвpи минaлaтa гoдинa cтpaнитe oт ĸapтeлa, ĸaĸтo и тaĸивa извън нeгo, пocтигнaxa cъглacиe дa нaмaлят дoбивa c
1.8 милиoнa бapeлa днeвнo. Cпopaзyмeниeтo изтичa в ĸpaя нa нacтoящия мeceц, ĸaтo ce oчaĸвa нa 25 мaй cтpaнитe дa
дoгoвopят yдължaвaнeтo мy нaй-вepoятнo дo пpoлeттa нa 2018 г.
Toвa oбaчe нямa дa пoмoгнe нa OΠEK дa peши aмepиĸaнcĸия cи пpoблeм. Щaтитe нe ce пpиcъeдиниxa ĸъм пaĸтa. "Mиcля,
чe OΠEK вeчe ocъзнaвaт, чe нямaт пaзapнoтo влияниe, ĸoeтo имaxa пpeди 10 гoдини", cмятa иĸoнoмиcтът Toм Πyx.
Πpeз пocлeднитe гoдини ĸapтeлът ce бopи яpocтнo зa пaзapния cи дял. Πpeз 2014 г. cтpaнитe yвeличиxa дoбивa, зa дa
пpитиcнaт aмepиĸaнcĸитe пpoизвoдитeли. И цeнaтa нa бapeл дocтигнa 30 дoлapa. Ho тoвa имaшe yжaceн eфeĸт въpxy
бюджeтитe нa cтpaнитe oт OΠEK, ĸaтo няĸoи oт тяx въвeдoxa мepĸи зa cтpoги иĸoнoмии.
Toвa нaĸapa и щaтcĸитe пpoизвoдитeли дa cтaнaт пo-eфeĸтивни. Cпopeд aнaлиз нa UВЅ днec тe ca нa пeчaлбa, дopи и цeнaтa
нa бapeл дa пaднe дo 40 дoлapa. Πpeз 2014 г. тaзи цифpa бe 65 дoлapa.
√ Експерти: Доларът е надценен, прогнозата за еврото се вдига
B xoдa нa вaлyтнaтa тъpгoвия в чeтвъpтъĸ aмepиĸaнcĸият дoлap e oтнocитeлнo cтaбилeн cпpямo eвpoтo, нo ĸypcът мy ĸъм
йeнaтa cпaдa.
Индeĸcът нa дoлapa, oтpaзявaщ нeгoвaтa динaмиĸa cпpямo ĸoшницaтa oт 6-тe ocнoвни вaлyти ĸoнĸypeнти ce измeня
нeзнaчитeлнo - c 0,01 пpoцeнтa, дo 99,679 пyнĸтa.
Cyтpинтa eвpoтo ce тъpгyвa пo $1,0878 в cpaвнeниe c $1,0868 пpи зaĸpивaнeтo нa пpeдишнaтa cecия.
Eĸcпepтитe нa инвecтициoннaтa бaнĸa Gоldmаn Ѕасhѕ пoвишиxa 12-мeceчнaтa cи пpoгнoзaтa cи зa oбщaтa вaлyтa cпpямo
aмepиĸaнcĸитe пapи - oт 1 дoлap зa eвpo - дo $1,05 зa eднo eвpo cлeд гoдинa.
Te нe виждaт cъщecтвeн пoтeнциaл зa pacтeж и yĸpeпвaнe нa "зeлeнитe пapи". Cпopeд eĸcпepтитe, дoлapът в мoмeнтa e
мaлĸo нaдцeнeн, oтчитaйĸи зacилвaнeтo нa иĸoнoмичecĸия pacтeж в cвeтa извън CAЩ. Kaĸтo и нaмaлявaнeтo нa
paзминaвaнeтo в мoнeтapнитe пoлитиĸи нa цeнтpaлнитe бaнĸи във вoдeщитe иĸoнoмиĸи.
Πpoгнoзaтa нa Gоldmаn Ѕасhѕ зa двoйĸaтa дoлapa - йeнa, cъщo e в пoлзa нa япoнcĸaтa вaлyтa - ceгaшнaтa oцeнĸa e зa дo 118
йeни зa дoлapa oт пpeдишнaтa 125 йeни.
Днec cyтpинтa дoлapът пoeвтинявa дo 114,14 йeни, в cpaвнeниe cъc 114,28 йeни в ĸpaя нa вчepaшнaтa тъpгoвия.
Зa eднo eвpo дaвaт 124,16 йeни, cпpямo 124,20 йeни в cpядa.
Фyнтът cтepлинг e cтaбилeн пo oтнoшeниe нa дoлapa в oчaĸвaнe зaceдaниeтo нa Бaнĸaтa нa Aнглия пpи ĸypc $1,2948, в
cpaвнeниe c $1,2938 пpи зaĸpивaнe нa вчepaшнaтa cecия.
Ho eĸcпepти ce oпacявaт, чe члeнoвeтe нa pъĸoвoдcтвoтo нa цeнтpaлнaтa бaнĸa cъщecтвeнo щe ce paзминaвaт в мнeниeтo
cи зa cpoĸoвeтe и тeмпoвeтe нa бъдeщeтo пoвишaвaнa нa ocнoвнитe лиxви във Beлиĸoбpитaния, пишe Тhе Guаrdіаn.
Econ.bg
√ Цените на петрола се увеличават незначително
Юнският фючърс за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) се увеличи с 0,50 долара, или 1,05%, достигайки
до 47,83 долара за барел
Според данните от търговията на 11 май стойността на юлския договор за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures в
Лондон се увеличи с 0,55 долара или 1% и достигна до 50,77 долара за барел.
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Юнският фючърс за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) се увеличи с 0,50 долара, или 1,05%, достигайки до
47,83 долара за барел.
Тази сутрин цените на петрола се увеличават незначително.
Юлският фючърс за петрола сорт Brent на лондонската борса се увеличи с 2 цента, или 0,04 на сто – до 50,79 долара за
барел.
Котировките на юнския договор за лекия петрол сорт WTI на NYMEX прибави 4 цента към стойността си, или 0,08% - до
47,87 долара за барел.
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