
 

 

САЩ

▪ Новоподадените молби за помощи при безработица в САЩ рязко се повишиха до 

253 хил.  - най-високото ниво от септември 2017 г. насам - на фона на спирането 

на работата на американската администрация. Анализатори очакваха доста по-

скромен ръст до 215 хил. (31.01.19)

▪ Американската икономика е добавила 304 хил. нови работни места извън 

селскостопанския сектор през януари, надхвърляйки средните очаквания на 

анализаторите за ръст от едва 165 хил. (01.02.19)

▪ За сметка на това, безработицата отбелязва лек ръст през първия месец на 

годината - от 3.9% до 4.0%. (01.02.19)

▪ Фед остави без промяна основната си лихва в диапазона 2.25% - 2.50%. Този ход 

беше широко очакван от инвеститорите, които залагат, че централната банка ще 

бъде много внимателна в решенията си относно монетарната политика оттук 

нататък. (30.01.19)

▪ Потребителското доверие отбелязва по-голям от очакваното спад през януари. 

Индексът на Conference Board се понижава от 126.6 пункта до 120.2 пункта. 

(29.01.19)

ЕВРОПА

▪ Безработицата във валутния блок остава без промяна през декември на ниво от 

7.9%. (31.01.19)

▪ Икономиката на еврозоната e нараснала с 0.2% на тримесечна база за 

четвъртото тримесечие на годината, сочат предварителните данни. Три от 

четирите най-големи икономики на блока отчитат ръст - най-голям в Испания 

(0.7%), а икономиката на Италия официално е в рецесия след спад от 0.2%. На 

годишна база постигнатият икономически растеж е 1.2%. (31.01.19)

▪ Инфлацията в еврозоната се забавя до 1.4% на годишна база през януари, от 

1.6% месец по-рано. За разлика от основния показател, т.нар. core inflation, който 

изключва ефектите от по-волатилните елементи като горивата, постига ръст от 

1.1% при 1.0%, отчетени месец по-рано. (01.02.19)

▪ Производственият сектор във Великобритания остава под натиск. Индексът на 

мениджърите по поръчките в производството се понижава от 54.2 пункта в края 

на 2018 г. до 52.8 пункта през януари 2019 г. като спадът надхвърли очакванията 

на икономистите. (01.02.19)

ЯПОНИЯ

▪ Индустриалното производство се свива с 0.1% на месечна база, сочат 
предварителните данни за декември. Данните се оказаха по-добри от 
очакваното, особено след два месеца на по-значителни спадове. Въпреки това 
анализатори се опасяват, че високите нива на материалните запаси и 
отслабващото търсене в Китай може да се отразят негативно на 
производствената активност през идните месеци. (31.01.19)
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КИТАЙ

▪ Производственият сектор на страната се е свил повече от очакваното, сочат 
данните от частното проучване на Caixin. Индексът на мениджърите по поръчките 
в производството се понижи до 48.3 пункта, което е най-ниското ниво от над 3 
години. Това е втори пореден месец, в който измерителят остава под ключовото 
ниво от 50 пункта, който разделя експанзията и свиването в сектора. (01.02.19)

СУРОВИНИ

▪ Петролът изпрати поредна седмица на ръстове, макар и не толкова бурни. 
Фючърсите върху американския сорт WTI се повишиха с 2.1% за седмицата (към 
18ч.) до $54.68 за барел. Цената на сорта Brent също отчете повишение  - с 
малко над 1% до $62.09.

▪ Цената на златото беше подкрепена от решението на Фед да не повишава 
лихвите и благородният метал отчете ръст от 0.9% за седмицата до $1316.80 за 
тройунция в края на работния ден в петък.
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ПРЕЗ СЕДМИЦАТА:

Броят на компаниите, които предупреждават за забавяне на продажбите в Китай и обвиняват по-слабото търсене в страната за 
разочароващи цифри в отчетите си, нараства. След като по-рано този месец производителят на iPhone, Apple, намали прогнозата за 
продажбите си, през изминалата седмица го последваха и компанията за строителни машини Caterpillar и производителят на чипове 
Nvidia. Както Caterpillar, така и Nvidia посочват в разочароващи съобщения по-слаби продажби в Китай, частично компенсирани 
от по-голямото търсене в няколко други страни в региона.

Caterpillar, един от най-големите производители на оборудване в света, се счита за водещ в световната търговия, като се има предвид 
експозицията на компанията към чуждестранните пазари. Caterpillar реализира 59% от продажбите си извън САЩ и почти една четвърт от 
приходите си от азиатско-тихоокеанския регион, според данни на Goldman Sachs от миналата година. От компанията конкретизират, че 
делът на продажбите на китайския пазар е между 5 и 10 процента от общите продажби. Очакванията на компанията са за печалба на
акция в диапазона между 11.75 долара и 12.75 долара за декември 2019 г., което не съвпадна с очакванията на Wall Street.

Производителят на чипове Nvidia съобщи, че очаква тримесечен приход от 2.20 млрд. долара, в сравнение с предходната си 
прогноза за 2.70 млрд. долара. Компанията заяви, че тримесечният марж ще бъде повлиян от разходи, свързани с „текущите пазарни 
условия“ и че икономическата ситуация в Китай подкопава нейното представяне. Nvidia очаква брутния марж да бъде намален с 120 
милиона долара за разходи, свързани с материални запаси. Очаква се производителят на чипове да публикува отчета си на 14 
февруари.

Apple Inc. съобщи прогнозите си за първо тримесечие на 2019 и даде прогноза за стабилизиране на компанията след не особено 
успешния край до 2018 година.

В сравнение с продажбите на iPhone, които спаднаха с 15 процента, приходите от останалия бизнес на компанията са нараснали с 33 
процента в сравнение с година по-рано. Приходите от услуги са нараснали с 19 процента, а продажбите на Mac  и на iPad са се 
увеличили респективно с 8.7 процента до 7.4 млрд. долара и 17 процента до 6.7 млрд. долара.

Компанията, базирана в Калифорния, съобщи, че очаква приходите ѝ през второто фискално тримесечие да попаднат в диапазона между 
55 млрд. долара и 59 млрд. долара. Според данни на Bloomberg, очакванията на анализаторите са засредно 58.97 млрд. долара. 

Тримесечните приходи на гиганта за електронната търговия Alibaba Group нарастват с най-слабите си темпове от 2016 г. насам, 
поради въздействието на забавящата се китайска икономика и продължаващата китайско-американска търговска война. Продажбите на 
гиганта за електронна търговия често се възприемат като мерило за потребителските разходи във втората по големина икономика в
света. Гигантът за електронна търговия обяви приходите си от 117.28 млрд. юана (17.47 млрд.долара) за четвърто тримесечие на 2018 г., 
в сравнение с 83 млрд.юана година по-рано, което обаче не успя да покрие очакванията за приходи от 118.9 млрд. юана на 31 
анализатори, анкетирани от Refinitiv. Нетната печалба се е повишила с 33 процента до 30.96 млрд. юана. 

Типично за Alibaba е да реализира най-високите си приходи в последното тримесечие, което се дължи на китайския "Ден на самотните 
сърца" през ноември - най-голямото събитие за онлайн продажби в света, което надминава продажбите на американските търговски 
празници „Черен петък“ и „Cyber понеделник“ заедно. Само за този ден компанията е успяла да реализира продажби в размер на 30 
млрд. долара.

Alibaba Group продължава и през последното тримесечие на 2018 да прави сериозни инвестиции в облачни дата центрове, изкуствен 
интелект и онлайн забавления. Приходите от компаниите си за съхранение на данни са нараснали с 84% до 6.6 млрд. юана, докато 
продажбите от дигитални развлекателни и медийни компании са нараснали с 20% до 6.5 млрд. юана.

Печалбата на петролната компания Royal Dutch Shell отбеляза ръст с 36 процента през 2018 г. до 21.4 млрд. долара - най-високият 
размер от 2014 г. насам, и успя да задмине прогнозите за 20.98 млрд.долара. През четвъртото тримесечие нетната печалба за 
акционерите на база текущи цени на доставките (използвана като измерител на нетната печалба), изключваща определени разходи, е 
нараснала с 32 процента до 5.69 млрд. долара в сравнение с прогнозите на Reuters за 5.28 млрд. долара. 

Британско-холандската компания също така отчете и значителен ръст на генерираните парични потоци от оперативната й дейност през 
четвъртото тримесечие, които скочиха до 22 млрд. долара, подкрепени изменение в оборотния капитал в размер на 9 млрд. долара,
Общата сума на пари1ния поток от оперативна дейност за 2018 година достига 53 млрд. долара. 

Свободният паричен поток – средствата, достъпни за изплащане на дивиденти и обратно изкупуване на акции, нараства до 39.4 млрд. 
долара от 27.6 млрд. долара през 2017 г. 

Търсенето на злато в световен мащаб се е повишило с 4% до 4 345.1 тона през 2018 г. , като централните банки са купили най-
големите количества откакто САЩ сложиха край на златния стандарт през 1971 г. Според доклад на Wold Global Council, централните 
банки са прибавили 651.5 тона злато в трезорите си през 2018 г., което представлява увеличение от 74% спрямо предходната година.
Русия, която през последната година ускори процеса по намаляване на дела долари в резерва си, е най-големият купувач, следвана от 
Турция и Казахстан. Унгария също е направила значителна покупка на благородния метал, посочвайки като причина по-малкия риск и 
ролята на златото като предпазна мрежа срещу промени в международната финансова система.



Стойност Дата
Седмично 

изменение

2 706.53 01.02.2019 1.57%

7 263.87 01.02.2019 1.38%

359.46 04.02.2019 1.43%

11 158.22 04.02.2019 -0.46%

7 044.11 04.02.2019 4.40%

20 883.77 04.02.2019 1.14%

27 990.21 04.02.2019 1.50%

2 618.23 01.02.2019 0.64%

1 050.20 01.02.2019 1.73%

WTI Oil 55.09 04.02.2019 5.96%

%

Седмично 

изменение 

(б.п.)

Изм. от нач. 

на годината 

(б.п.)

САЩ 2.69 -5 +1

Япония -0.01 -1 -1

Германия 0.16 -4 -8

Великобритания 1.25 -2 -3

Испания 1.23 +1 -18

Италия 2.75 +8 +1

Индекс
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14:00 Bank of England Monetary 
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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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