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 САД 

Најголемите индекси ја завршија неделата во шаренило откако се почестите најави 

за рецесија го нарушија сентиментот на инвеститорите. Индексот Dow Jones Industrial 

Average ја заврши неделата со пад, додека индексот со поголем фокус на технолошките 

компании Nasdaq Composite оствари благ пораст. Намалувањето на очекувањата за раст 

на инфлацијата, како и очекувањата за пониски камати ги охрабри инвеститорите да 

вложуваат во растечки акции. Оваа недела објавата за намалување на малопродажбата 

во САД за месец декември ги загрижи инвеститорите и сигнализираше успорување на 

економската активност. Но, истовремено е забележана зголемена продажба на мебел, 

електронски уреди и други стоки за широка потрошувачка. Од друга страна, 

производствените трошоци на компаниите  се намалија за 0,5% во декември, што е 

најголем пад од почетокот на пандемијата. Индустриското производство забележа пад од 

0,7% во декември. Објавите на резултатите беа во рамки на очекувањата, но имаше и 

изненадувања како кај Goldman Sachs и Travelers. Нивните акции значајно паднаа по 

објавите на резултатите за последниот квартал од годината. Акциите на Netflix пораснаа 

во петокот, како резултат на растот на корисници, додека пак акцијата на Google порасна 

по објавата за планирани отпуштања во компанијата. 

 

 Европа 

Растот на акциите на европските пазари ослабе по најавите дека централните 

банки ќе продолжат со покачување на каматните стапки. Индексот STOXX Europe 600 ја 

заврши неделата со умерен пад. Германскиот Dax се намали за 0,35%, а со пад од 0,39% 

заврши и францускиот индекс CAC 40. Претседателот на Европската централна банка, 

Кристин Лагард ги отфрли пазарните шпекулации дека падот на цените на нафтата ќе 

овозможи успорување на растот на каматните стапки. На самитот на Светскиот економски 

форум во Давос, Лагард изјави дека инфлацијата е превисока и дека целта е да се спушти 

на 2%. За таа цел ќе бидат превземени сите расположливи средства на ЕЦБ.  

Во Англија, инфлацијата продолжи да опаѓа втор месец по ред, заклучно со 

декември 2022 година. Причината за падот е главно опаѓањето на цените на бензините. 

Индексот на трошоци за живот во декември се намали од 10,7% на 10,5% во споредба со 

ноември 2022 година. Пазарот на труд остана силен, додека просечниот раст на платите 

во последните три месеци порасна за 6,4% годишно заклучно со месец ноември. 
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Гувернерот на централната банка на Англија изјави дека финансиските пазари во своите 

очекувања веќе ги вградиле идните покачувања на централната банка кои се на ниво од 

4,5%. Исто така напомена дека е извесно да има долга и плитка рецесија.  

 

 

 

 Азија 

Индексите во Јапонија неделава пораснаа предводени од индексот Nikkei кој 

порасна за 1,66% и TOPIX индексот за 1,25%. Растот на индексите се должи на 

отворањето на Кина и нејзиниот позитивен ефект врз глобалниот економски раст, но и 

на очекувањата за успорување на растот на каматните стапки на централните банки. 

Централната банка на Јапонија не направи промена во монетарната политика за месец 

јануари 2023 година. Приносот на 10 годишната јапонска државна обврзница се 

намали од 0,51% на 0,4% во однос на минатата недела. Од друга страна, јенот падна 

од 127,88 јени за долар на 129,81. Заклучно со декември, базичната инфлација во 

Јапонија порасна за 4% годишно. 

Кинеските акции пораснаа четврта недела по ред во очекување на подобри 

економски стапки на раст. Индексот Shanghai Composite порасна за 2,18%, додека 

индексот CSI 300 порасна за 2,63%. Во последниот квартал од 2022 година, кинеската 

економија порасна за 2,9%, а за целата година за 3%. Растот беше понизок од 

очекуваниот таргет од март 2022 година, кој беше со проекција од 5,5% . Очекувањата 

на економистите е дека за 2023 година растот на економијата на Кина ќе се врати на 

стапките од околу 5%, движен од силната потрошувачка и инвестиции. 


