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Фал старт за международните пазари на акции в началото на
годината. Седмичния резултат на американския индекс S&P 500
завърши на -0.65%, а този на европейския индекс Euro Stoxx 50 на 3.08%. Естествено, вниманието на пазарите бе доминирано от
ужаса случил се в Париж, въпреки не малкото важни макро
икономически новини публикувани през седмицата.
Варварство
Трагедията случила се във Франция нямаше директен ефект върху
пазарите на акции, но със сигурност допълнително допринесе за
лошото настроение сред инвеститорите. Разбира се, ако подобни
случаи се повторят в близкото бъдеще това ще започне да дава посериозно отражение върху европейската икономика, защото е
вероятно да предизвика вълна от гражданско недоволство,
ксенофобия и политическа нестабилност в основните държави
членки на Европейския Съюз.
US Non-farm payrolls
Светлината в края на тунела през седмицата бе докладът за
състоянието на американската икономика през декември. Данните
показват, че са били създадени 252 хиляди нови работни места,
което надхвърли консенсусните прогнози на икономисти от 240
хиляди работни места.
Въпреки, че покачването е по-слабо от същото за ноември, когато
бяха създадени 321 хиляди нови работни места, сигналът е отличен
за динамиката на американската икономика и конкретно за пазара
на труда. Към момента безработицата в САЩ е около 5.6 процента,
а целта на Федералния Резерв е тя да достигне 5.2 процента до
края на годината. Честно казано, ако тенденцията се запази така до
края на годината съществува възможност безработицата в Америка
да се приближи до 5 процента!
Пазарите на акции са силно зависими от макро икономическите
процеси, а когато те се подобряват това е добре за инвеститорите в
акции. Следователно, случващото се на пазара на труда в САЩ е
положително и подкрепящо дългосрочната положителна
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тенденция.
Action-Plan
Очаквайте подобрение в настроението на пазарите. Разпродажбите
от миналата седмица вероятно са краткосрочен шум.
Подобрението в американската икономика е реално и ще помогне
на глобалната икономика да постигне по-висок растеж, а това
означава поскъпване в пазарите на акции. Успех!
Важно пояснение: Предоставената информация има изцяло информационен характер и не
следва да се разглежда като препоръка за покупка или продажба или склоняване към вземане
на инвестиционно решение. Изложените коментари и мнения са получени от и базирани на
източници, за които се смята, че са надеждни, но не са гаранция за точност и изчерпателност.
Търговията с финансови инструменти крие специфични рискове. Не се препоръчва търговията с
тези продукти, ако клиентът не е наясно с тяхното естество и нивото на риск, на което се излага.
В случай че получите копие на този материал, не бива да вземате инвестиционно решение,
основано на информацията, съдържаща се в него, а трябва да потърсите независим финансов
съвет. ПИБ АД и свързани с нея лица е възможно да сключват сделки с финансови инструменти
за собствена сметка, да ги притежават или да действат като маркет мейкър, консултант или
брокер по отношение на физически лица, дружества или други организации, упоменати в
материала. Служители на ПИБ АД и свързани с тях лица може да имат позиция в или да
притежават финансови инструменти, посочени в настоящата публикация. ПИБ АД не е задължена
да разкрива или взема под внимание съдържанието на представената информация, когато
препоръчва или предлага определена инвестиционна стратегия на своите клиенти.ПИБ АД не
носи каквато и да била отговорност за публикуваните мнения и становища в този материал. Те
изразяват единствено позицията на неговите автори.
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