
  КБ Публикум инвест АД Скопје 

 

Преглед на пазарите 
09.01.2023-13.01.2023 

 

 

 САД 

Акциите продолжија да растат и во втората недела од 2023 година, придвижени од 

намалувањето на инфлацијата и позитивните квартални резултати на банките во САД. 

Повисок раст забележаа Nasdaq индексот и акциите од  растечките сектори. Во петокот, 

банките објавија подобри резултати од очекувањата, но останаа повоздржани во однос на 

очекувањата за 2023 година. Податоците за инфлацијата, објавени во четвртокот, беа во 

рамки на очекувањата. Имено, на месечно ниво инфлацијата се намали за 0,1%, додека на 

годишно ниво растот е 6,5% и е најнизок раст од октомври 2021 година. Исто така и кај 

базичната инфлација се намали растот и на годишно ниво изнесува 5,7%. Кај барањата за 

помош на невработени имаше пад на тримесечен минимум, а сентиментот на 

потрошувачите покажа раст повеќе од очекувањата и достигна највисоко ниво од април 

2022 година. Анката на потрошувачите за очекувањата за инфлацијата за следните 12 

месеци покажа раст од 4% на 4,4% во декември. Од друга страна, долгорочните 

очекувања за инфлацијата пораснаа од 2,9% на 3%. Приносот на 10 годишната државна 

обврзница падна во петокот до 3,43%. Од почетокот на годината растот на S&P500 

индексот е 4,16%, а Nasdaq Composite е пораснат за 5,85%. 

 

 Европа 

Акциите на европските пазари пораснаа втора недела по ред, по објавата на низа 

позитивни економски податоци што влеа надеж кај инвеститорите.  Иако очекувањата на 

инвеститорите се променија во насока на кратка и послаба рецесија, изјавите на 

централните банки останаа исти, односно дека ќе биде потребно каматните стапки да 

продожат да растат. Индексот STOXX Europe 600 ја заврши неделата со раст од 1,88%, 

германскиот индекс DAX ја заврши неделата за 3,26% повисоко, италијанскиот FTSE MIB 

порасна за 2,4% и францускиот CAC 40 за 1,88%.  

Германската економија продолжи да успорува а очекувањата се дека стагнирала 

во последниот квартал од измината година. За цела измината година,  се очекува дека 

економијата завршила со раст од 1,9%, додека во 2021 година растот беше 2,6%. 

Невработеноста во Еврозоната остана ниско на 6,5% заклучно со ноември 2022 година, 

што е во рамки на очекувањата. 
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 Азија 

Индексите во Јапонија пораснаа  изминатата недела. Nikkei индексот порасна за 

0,56%, додека TOPIX индексот беше нагоре за 1,46%. Во декември 2022 година 

инфлацијата забрза на 4% годишно, што е најголема стапка на раст во последните 40 

години. Јапонскиот јен порасна од 132 на 128 јени за долар. Растот на јенот се должи 

на очекувањата за промени во монетарната политика на Јапонија, односно напуштање 

на ултра експанзивната монетарна политика.  

 Акциите во Кина пораснаа поттикнати од позитивниот сентимент на 

инвеститорите. Индексот Shanghai Composite порасна 1,19% и CSI 300 порасна за 

2,35%, што е највисоко во последните 4 месеци. Извозот на Кина заклучно со 

декември 2022 година падна за 9,9% во споредба со декември 2021 година, а увозот 

падна за 7,5%. Од друга страна, трговскиот суфицит на Кина достигна највисоко 

историско ниво од 878 милијарди долари. Инфлацијата порасна на 1,8% во декември, 

а производните трошоци се намалија за 0,7% во декември, после падот за 1,3% во 

ноември. 


