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• САД 

Почетокот на 2023 година беше позитивна за пазарите. По објавата за позитивен 

раст на вработеноста во САД, акциите пораснаа. Растот го предводеа компаните од  

секторот комунициски услуги меѓу кои и компаниите Charter Communications, Netflix и Meta 

Platforms. Од 16ти декември 2022 година, S&P500 продолжи да се тргува во опсег од 3.764 

и 3.906 индексни поени. Во четвртокот, падот на Nasdaq и S&P500 за по 1% се должи на 

позитивните податоци за вработеноста, а инвеститорите реагираат со страв на добрите 

вести во очекување на повторно зголемување на каматните стапки. Имено, значаен раст 

над очекувањата има кај вработените во приватниот сектор, каде наместо очекуваните 150 

илјади дополнителни вработувања, податоците покажаа 235 илјади нови вработувања за 

месец декември 2022 година. Позитивните податоци за вработеноста придружен со 

смирување на растот на цените, ги охрабри инвеститорите. Од друга страна, услужниот 

сектор покажа ниска активност по силениот пад на нови нарачки. По веста за успорување 

на услужниот сектор, пазарот реагираше со намалување на краткорочните и долгорочните 

приноси на државните обврзници. Така, приносот на 10 годишната државна обврзница се 

намали за 30 базични поени во текот на неделата. Насоката на движењето на пазарот во 

голема мера ќе зависи од податоците за инфлацијата и првиот бран на објави за резултати 

на комапниите од финансискиот сектор кои ќе бидат објавени на крајот од оваа недела. 

 

 

 

• Европа 

Акциите на европските пазари пораснаа со објавата за успорување на инфлацијата. 

Имено, инфлацијата падна под 10% за прв пат во последните два месеци. Податоците 

покажаа пониска инфлација од очекувањата, односно 9,2% годишен раст наместо 

очекуваните 9,7%. Цената на гасот падна на ниво пред руската офанзива во Украина. 

Индексот STOXX Europe 600 порасна 4,6% во првата недела од 2023 година. Германскиот 

DAX порасна за 4,93%, француски CAC40 порасна за 5,98% и италијанскиот FTSE ја заврши 

неделата со раст од 6,22%.  

Базичната инфлација, која не ги вклучува цените на енергенсите, како и цените на 

тутунот, алкохолот забрза на 5,2% годишно иако се очекуваше раст од 5%. Во поглед на 
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економската активност, PMI индексот беше ревидиран во нагорна линија од 48,8 на 49,3. 

Иако е сеуште низок индексот, ова е втор месец раст.  

Во Англија барањата за хипотекарни кредити нагло се намалија и се на најниско 

ниво во последните две години, со растот на инфлацијата и зголемените трошоци за 

позајмување. Ова е најголем квартален пад по глобалната финансиска криза.  

  

 

 

• Азија 

Берзите паднаа во првата недела од 2023 година во Јапонија, индексот Nikkei се 

намали за 0,46% и TOPIX падна за 0,84%. Сентиментот кај инвеститорите беше негативен 

поради стравот од водењето на рестриктивна монетарна политика и нискиот економски 

раст. Приносот на 10 годишната јапонска обврзница порасна на 0,5% од 0,42%, додека 

јенот ослабна во однос на доларот, од 131,1 на 134,1 јени за долар. Премиерот на 

Јапонија ги повика компаниите да ги зголемат платите над инфлацијата во Јапонија. 

Банката на Јапонија очекува со растот на платите и инфлацијата да се придвижи и растот 

на каматните стапки. 

Акциите во Кина пораснаа, по објавите на Хонг Конг дека ќе ги отвори границите со 

Кина. Индексот Shanghai Composite порасна за 2,21%, а CSI 300 за 2,82%. Промените во 

политиките на Кина во секторот на недвижности дополнително позитивно се одразија 

врз сентиментот на инвеститорите. Во однос на економските вести, PMI индексот падна 

на 42,6 и е најголем пад од февруари 2020 година. Падот е резултат на растот на нови 

случаи на заразени по напуштање на нула Ковид политиката на Кина. 


