
 

 

САЩ

▪ Новоподадените молби за помощи при безработица леко се покачват през 

седмицата, завършваща на 9 февруари. Броят им достига 239 хил., при 235 хил. 

седмица по-рано. (14.02.19)

▪ Цените на енергоносителите оказват натиск върху инфлацията САЩ. Данните за 

януари показват, че общата инфлация в страната се е понижила до 1.6% на 

годишна база, след като месец по-рано бе отчетен ръст на потребителските цени 

от 1.9%. Въпреки това, като се изключи влиянието на по-волатилните елементи в 

индекса като енергийните и хранителните стоки, възходящата тенденция остава 

незасегната и по-тесният измерител показва покачване на потребителските цени 

с 2.2% на годишна база, на ниво от предходния месец. (13.02.19)

▪ Продажбите на дребно през декември отчитат най-сериозен спад за последните 9 

години. Статистиката показва, че обемът им се свива с 1.2% на месечна база, 

докато икономистите очакваха скромно увеличение от 0.1%. (14.02.19)

▪ Индексът на NFIB, измерващ оптимизма сред дребния бизнес, се понижава от 

104.4 на 101.2 пункта през януари. Показателят достигна най-ниското си ниво за 

последните две години на фона на спирането на работата на части от 

федералното правителство. (12.02.19)

ЕВРОПА

▪ Икономиката на еврозоната е отбелязала ръст от 1.2% годишно през последното 

тримесечие на 2018 г. Новината не изненада особено анализаторите, които 

очакваха подобен растеж. (14.02.19)

▪ Германската икономика се размина с рецесията през четвъртото тримесечие, 

след като икономиката ѝ отчете нулев растеж за периода. (14.02.19)  

▪ Индустриалното производство във валутния блок се е свило с 0.9% на месечна 

база през декември - с над два пъти над прогнозата на икономистите. Причина за 

спада е свиване на производството на капиталови и нетрайни потребителски 

стоки. На годишна база отчетеният спад достига 4.2% , което е най-значителното 

понижение от 2009 г. насам. (13.02.19)

▪ Икономиката на Великобритания също отбеляза забавяне. БВП на страната през 

4Q е нараснал с 1.3% на годишна база, след като предходното тримесечие 

отбеляза ръст от 1.6%. (11.02.19)

▪ Инфлацията във Великобритания падна под 2% за първи път от две години 

насам. Потребителските цени са нараснали с 1.8% на годишна база през януари 

след ръстеж с 2.1% през декември, като динамиката се дължи основно на по-

ниските цени на електричеството и горивата. (13.02.19)

КИТАЙ

▪ Данните за инфлацията през януари - потребителска и производствена - се 
оказаха по-слаби от очакваното. Ръстът на потребителските цени се забавя до 
1.7% годишно от 1.9% месец по-рано. Производствената инфлация се забавя до 
0.1% на годишна база, след като през декември ръстът беше 0.9%. (15.02.19)

▪ Китайският износ отчете изненадващ ръст от 9.9% на год. база през януари, 
докато вносът се понижи с едва 1.5%.  Положителното търговско салдо се свива 
до 39.2 млрд. долара от 57 млрд., отчетени месец по-рано. (14.02.19)

Market Update
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ЯПОНИЯ

▪ Японската икономика  е отбелязала 0.3% ръст на тримесечна база през 
последното тримесечие на годината. Анюализираният растеж за периода е 1.4% 
(14.02.19)

СУРОВИНИ

▪ Цената на петрола постигна връх за 2019 г., като сорта Brent за пръв път 
надскочи $65 за барел. Европейският бенчмарк завърши седмицата (към 18 ч.) на 
ниво от $66.09 за барел, отбелязвайки седмичен ръст от 6.65%. WTI също отчете 
впечатляващи ръстове, добавяйки 5.6% към цената си през седмицата до $55.68 
за барел в петък. 

▪ Слабостта на долара подкрепи златото и цената му отбеляза седмичен ръст от 
0.6% до $1316.33 за тройунция.
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ПРЕЗ СЕДМИЦАТА:

Nestle отчете добри резултати за последното тримесечие на годината. Органичният ръст в продажбите достигна 3,0% за 2018 г., а 
през последните три месеца дори се е ускорил до 3.7% , благодарение доброто си представяне на китайския и северноамериканския
пазар.  Компанията е постигнала органичен ръст на приходите си от 1.6% на развитите пазари и 4.9% на развиващите се пазари. 

Пред CNBC  главният изпълнителен директор на компанията Марк Шнайдер обяви, че  доброто представяне се дължи на бизнеса с 
хранителни продукти, както и на представянето на американския и китайския пазар. Пред медията той заяви, че макар да са налице 
признаци за забавяне растежа на китайската икономика, то те засега не оказват влияние на представянето на Nestle в региона и изрази 
увереност, че компанията ще постигне заложените цели за 2020 г. 

При обявяването на резултатите си, компанията обяви, че също така е постигнала 41.6% ръст на нетната печалба за годината до 10.1
млрд. швейцарски франка. Или 3,,36 франка на акция. Резултатите обаче са повлияни от някои еднократни ефекти, включително такива, 
породени от продажба на бизнес линии. 

Neste планира да увеличи дивидента до 2.45 франка на акция и да приключи с 6 месеца по-рано програмата за обратно изкупуване на 
акции благодарение на генерирания стабилен паричен поток. 

Производителят на дънкови облекла Levi Strauss е подал документи за първично публично предлагане в Комисията по ценните 
книжа и борсите на САЩ, пише CNBC. Компанията планира да набере 100 млн. долара съгласно посочените в документите данни, но 
според медията сумата може да се окаже доста по-висока. 

Компанията обяви, че смята да използва постъпленията за „общи корпоративни цели“, сред които оборотен капитал, разходи за 
дейността и капиталови разходи. Съгласно изявленията, направени в документите пред комисията, Levi Strauss вижда потенциал да 
разшири дейността си на пазарите на развиващите се страни, сред които Бразилия и Китай. 

Компанията е отчела приходи от продажби в размер на 5.58 млрд. долара за 2018 г, а нетната ѝ печалба достига 283 млн. долара.

От CNBC отбелязват, че Levi Strauss за пръв път излиза на борсата през 1971 г., но става отново частна през 1985 г.

Facebook може да понесе многомилиардна глоба от американското правителство във връзка със слабостите в системите си за 
защитa на личните данни на потребителите, пише Reuters, позовавайки се на материал на Washington Post. Според източници на 
вестника, компанията и Федералната комисия по търговията ( в чиито прерогативи е разследването) все още не са постигнали 
споразумение за точния размер на глобата. 

Причината за разследването е скандалът с неправомерно споделените потребителски данни, които Facebook е споделила с британската 
консултантска компания Cambridge Analytica. 

Засега и двете страни отказват коментар по въпроса.

JP Morgan e първата значима американска банкова институция, която ще пусне своя собствена криптовалута, пише CNBC. Целта 
на създаването ѝ е да се създаде възможност за незабавен сетълмент на платежни операции. Технологията на банката тепърва ще бъде
тествана, но JP Morgan се очертава като един от пионерите на приложението на блокчейн в  традиционното банкиране. 

Макар някои притежатели на криптовалути да смятат фактът, че голяма американска банка навлиза в този сегмент, е положителен за 
криптовалутите като цяло, създадената от JP Morgan крипотвалута най-вероятно ще остане недостъпна за клиентите на дребно на 
банката, пише CNBC. Само големи институционални клиенти, които са преминали през регулаторни проверки, като компании, банки и 
брокерски къщи, ще могат да използват токените.

Cisco изненада приятно изненада инвеститорите с финансовите си резултати за последното тримесечие. Компанията надхвърли 
очакванията на анализаторите както за размера на приходите о продажби, така и за нетната печалба. 

Приходите само за изминалото тримесечие (второ фискално за компанията) достигат 12.45 млрд. долара, отбелязвайки ръст от 7% на 
годишна база, при средна прогноза от 12.41 млрд. долара. Компанията също така отчете печалба в размер на 63 цента на акция, при 
отчетена загуба за миналата година. 

Cisco също така обяви, че ще разпредели тримесечен дивидент от 35 цента на акция, които ще бъде платим на 24 април 2019 г. Това 
представлява 6% увеличение спрямо предходното тримесечие. Програмата за обратно изкупуване също ще бъде увеличена с 15 млрд. 
долара до 24 млрд. 

„Представянето през второто [фискално] тримесечие беше много силно и добрата инерция във всички бизнес сегменти се запази, 
осигурявайки 7% ръст на приходите  и 16% ръст на коригираната печалба на акция“, каза Кели  Крамер, главен финансов директор на 
Cisco. „Увеличението на дивидента и програмата за обратно изкупуване на акции показват нашата увереност в стабилността на 
генерираните от компанията парични потоци“.

Акциите на компанията отбелязват ръст от 14% от началото на годината.



Стойност Дата
Седмично 

изменение

2 775.60 15.02.2019 2.50%

7 472.41 15.02.2019 2.39%

368.83 18.02.2019 2.14%

11 268.10 18.02.2019 2.30%

7 218.52 18.02.2019 1.25%

21 281.85 18.02.2019 4.67%

28 347.01 18.02.2019 0.72%

2 754.36 18.02.2019 3.79%

1 030.64 15.02.2019 -0.52%

WTI Oil 56.05 18.02.2019 6.95%

%

Седмично 

изменение 

(б.п.)

Изм. от нач. 

на годината 

(б.п.)

САЩ 2.66 +1 -2

Япония -0.02 +1 -3

Германия 0.11 -1 -14

Великобритания 1.16 -2 -12

Испания 1.24 + -17

Италия 2.78 -12 +4

Индекс

Доходност по 10 г. ДЦК

S&P 500

Nasdaq

DAX

Stoxx Europe 600

FTSE 100

Nikkei 225

Hang Seng

Shanghai Comp.

MSCI EM

1:50 Core Machine Orders 

(дек.)

1:50 Japan Trade Balance 

(яну)

2:30 Nikkei Japan PMI 

Manufacturing  (февр., 

предв.)

1:30 Japan Consumer Inflation 

(яну)

6:30 Japan All Industry Activity 

Index (дек.)

10:30 Markit/BME Germany 

Manufacturing PMI (февр., 

предв.)

11:30 UK Unemployment Rate 

(дек.)

11:00 Markit Eurozone 

Manufacturing PMI (февр., 

предв.)

12:00 ZEW Eurozone Survey 

Expectations (февр.)

ZEW Germany  Survey 

(февр.)

15:30 US Initial Jobless Claims 

(16 февр.)

Durable Goods Orders 

(дек, предв.)

Philadelphia Fed Business 

Outlook (февр.)

16:45 Markit US PMI 

Manufacturing (февр., 

предв.)

17:00 Eurozone Consumer 

Confidence (февр., 

предв.)

17:00 US Leading index 

(януари)

18:00 US Crude Oil Inventories
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DISCLAIMER

Гаранции
Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) са положили всички необходими грижи за 
точното и вярно отразяване на информацията, въдържаща се в настоящия документ; (2) никаква част от заплащането на 
анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк начин с изразената препоръка или мнения в този документ. 
Финансов интерес: София Интернешънъл Секюритиз може да търгува или притежава посочените в този  документ финансови
инструменти. София Интернешънъл Секюритиз не притежава по-голям дял от 5% от финансовите инструменти в обращение, 
обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не е изрично 
споменато. 

Разкриване на информация
Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и 
ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Представената в този 
документ информация се базира на публично достъпна информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема 
отговорност за пълнотата и точността. Нито на София Интернешънъл Секюритиз, нито на служителите на компанията, трябва 
да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се 
различава от оповестено виждане в други отдели и направления в София Интернешънъл Секюритиз или от други служители. 
Допълнителна информация по този документ е налична при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в 
този документ са изчисления на София Интернешънъл Секюритиз, освен ако не е споменато друго. 

Рискове за инвеститорите
Този документ е изготвен и представен с цел единствено с обобщителна и информационна цел и не представлява проучване по 
смисъла на чл. 13 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 г. Информацията в този документ не 
трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти или независим инвестиционен 
съвет по смисъла на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. София Интернешънъл 
Секюритиз АД не е извършвало оценка на уместността във връзка с финансовите инструменти, споменати в настоящия 
документ. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в 
зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. 
Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. 
Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните книжа или инвестициите може да доведат до 
загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните курсове 
може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. София
Интернешънъл Секюритиз АД не поема никаква отговорност за претърпени загуби във връзка с инвестиции, направени въз 
основа на информация, съдържаща се в настоящия документ.

Авторски права
Анализите на София Интернешънъл Секюритиз са изключителна собственост на инвестиционния посредник и всяко 
публикуване, разпространение, препечатване и цитиране на съдържание е възможно само след изричното писмено съгласие на 
отдел "Анализи" на компанията. Не се допуска използване на анализите на инвестиционния посредник от трета страна с 
комерсиални цели.
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