
 

 

САЩ 
 Икономиката на САЩ се увеличава с 2.6 процента на годишна база през 

четвъртото тримесечие, изпреварвайки прогнозите за 2.2 процента, съобщи 
правителството. За това спомогна увеличаването на потребителските разходи, 
междувременно, спадът на жилищния пазар и по-големият търговски дефицит 
имаха обратния ефект върху икономиката през последните три месеца на 2018 
г. (28.02.2019г.) 

 Броят на американците, които са се регистрирали за обезщетения за 
безработица, се е увеличил с 8 хиляди до 225 хиляди през седмицата, която 
приключва на 23 февруари. Пазарните очаквания бяха за 220 хиляди.  
Обезщетенията за безработица достигнаха едногодишен връх, което 
предполага, че пазарът на труда се забавя. (28.02.2019г.) 

 Индексът за потребителско доверие на  Conference Board се повиши през 
февруари, след спад през януари. Индексът сега е 131.4 пункта спрямо 121.7 
през предходния месец. Настоящият индекс за текущите условия  се подобрява 
от 170.2 п. на 173.5 п.. Индексът на очакванията също се е увеличил - от 89.4 п. 
през миналия месец до 103.4 п.този месец. (26.02.2019г.) 

 Новите поръчки за промишлени стоки, произведени в САЩ, нараснаха с 0.1% 
през декември 2018 г. спрямо месец по-рано, след понижение от 0.5% през 
ноември и липса на пазарни очаквания за растеж от 0.5%. (27.02.2019г.) 

 Новозапочналото строителство в САЩ е намаляло с 11.2 процента от месец по-
рано до 1 078 хил. стартирали проекта през декември 2018 година. Понижението 
бе изненада за пазарите, те очакваха покачване. Това е най-ниското показание 
от септември 2016 година насам. (26.02.2019г.) 
 

ЕВРОПА 
 Безработица в еврозоната остана на ниво от 7.8 процента през януари 2019 г., на 

нивото си от декември 2018 г. и намалява в сравнение с 8.6 процента през 
януари 2018 година. Това остава най-ниската ставка, регистрирана в еврозоната 
от октомври 2008 година насам. (01.03.2019г.) 

 Годишната инфлация в еврозоната леко се ускорява до 1.5 процента през 
февруари 2019 г. спрямо регистрираните 1.4 процента през януари, според 
предварителна оценка на Евростат. (01.03.2019г.) 

 Положителната нагласа сред германските потребители продължава да е 
устойчива. Индикаторът за потребителските настроения на GfK се задържа на 9-
месечния връх от предходния месец (10.8 пункта за март 2019 г.). Подиндексът 
на очакванията за доходите остава почти непроменен спрямо предходния месец 
(60 срещу 59.9 през февруари), подкрепен от стабилен пазар на труда и 
нарастващи заплати и въпреки страховете от икономически удари. 
Междувременно подиндексът на икономическите очаквания спадна за пети 
пореден път до най-ниското си ниво от март 2016 г. насам. (4.2 срещу 10.7). 
(26.02.2019г.) 
 

КИТАЙ 
 Официалният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) в Китай в 

промишлеността се понижава от 49.5 пункта през януари до 49.2 пункта през 
февруари, достигайки най-ниското си ниво от февруари 2016 г. насам.  
Поръчките за износ са паднали с най-бързи темпове след глобалната 
финансова криза, като подчертават задълбочаващите се пукнатини в 
икономиката, която е изправена пред слабо търсене в страната и чужбина. 
(28.02.2019 г.) 

Market Update 
25 февруари  - 01 март 2019 

ЯПОНИЯ 
 Индустриалното производство в Япония остава без промянапрез януари 2019 

година спрямо същия месец на предходната година и се е понижило с 3.7 
процента на месечна база, след като отбеляза спад с 0.1 процента през 
предходния месец.(28.02.2019г.) 

СУРОВИНИ  

 Цените на петрола се повишават в петък на фона на затягане на пазарите в 
условията на свиване на продукцията от страна ОПЕК, съобщава Ройтерс. В 
същото време влияние върху пазарите оказва и нарастващата продукция в САЩ 
и глобалното икономическо забавяне.Фючърсите върху американския суров 
петрол WTI поскъпват с 0.68% до 57.46 долара за барел. Намалението при 
сорта Брент е с 0.94% до 66.38 долара за барел. (към 17:00 ч.01.03.2019г.) 



ПРЕЗ СЕДМИЦАТА: 

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза във ворник, че икономиката на САЩ изпраща "противоречиви 
сигнали", обясняващи "търпеливия подход" по отношение на бъдещите промени на лихвените проценти, пише CNBC. 
"Макар да разглеждаме сегашните икономически условия като здравословни и икономическите перспективи като благоприятни, през 
последните няколко месеца видяхме някои противоречия и противоположни сигнали”, заяви Джером Пауъл пред Банковия комитет на 
Сената на САЩ. 
Пауъл не даде ясно потвърждение по повод икономическите перспективи, като само посочи, че през януари очакванията на Федералния 
резерв за икономиката на САЩ са за солидно темпо през 2019-а година. "През последните няколко месеца някои данни отслабнаха, но 
все още сочат за растеж на разходите (на харчовете) през настоящото тримесечие". 
 
Shake Shack съобщиха в понеделник тримесечните си печалби и приходи, които надвишиха очакванията на анализаторите, но 
компанията разочарова инвеститорите с по-слаби перспективи за ръст на продажбите в магазините. Компанията съобщи за 
увеличение на приходите с 29.3 процента до 124.3 млн.долара, което е над очакваните 118.8 млн.долара от анализаторите на Wall 
Street. 
През фискалното четвърто тримесечие Shake Shack намали нетната си загуба до 548 000 долара (или 3 цента на акция) от нетна загуба 
от 11.03 млн. долара (или 47 цента на акция). На коригирана база, проформа печалбата на компанията е 6 цента на акция, надминавайки 
3 цента на акция, очаквани от анализаторите, анкетирани от Refinitiv. 
Прогнозираните приходи на Shake Shack за тази година са между 570 млн. и 576 млн. долара. Анализаторите очакваха компанията да 
реализира 576 млн. долара продажби през 2019 година, предаде CNBC. 
 
Home Depot Inc не оправда прогнозите на Wall Street за тримесечните си продажби, тъй като снежната зима попречи на много 
американци да ремонтират жилищата си, както и заради високите цени на жилищния пазар, съобщи Thompson Reuters. 
Цената на акциите на най-големия търговец на дребно на домашно обавеждане в САЩ e намаляла с 3 процента, като загубите са 
ограничени от обещанието за 15 млрд. долара обратно изкупуване на акции и 32 процента увеличение на дивидента. 
Продажбите през четвъртото тримесечие на 2018 г. на търговските обекти, отворени най-малко за една година, нараснаха само с 3.7 
процента като не съвпаднаха с прогнозите на анализаторите от Wall Street за 4.5 процента увеличение, според IBES данни на Refinitiv. 
Компания базираната в Атланта прогнозира печалба за цялата година под изчисленията на анализаторите, прогнозирайки 10.03 долара 
на акция срещу очакванията за 10.26 долара. 
Все пак  Home Depot успя да оправдае прогнозата си за годишен ръст от 5 процента за продажбите в магазини  и надмина очакванията, 
които бяха за 4.45 процентно увеличение. 
Общите продажби за последното тримесечие на 2018 година в размер на 26.49 млрд. долара не съвпаднаха с оценките на Wall Street, но 
записаха 11 процента ръст спрямо предходната година. 
 
Mylan във вторник съобщи за по-ниска от очакваната печалба за четвъртото тримесечие и прогнозира печалбата за 2019 година 
под оценките на Wall Street, тъй като се сблъсква със значителни проблеми в завода си Morgantown, Западна Вирджиния, съобщават от 
CNBC. Според Mylan по-ниската прогноза се дължи на по-високите разходи за продажби, маркетинг и изследвания и разработки, а 
акциите му паднаха с около 10%. 
Компанията заяви, че е спечелила 1.30 долара на акция, която е под очакванията на анализаторите с 6 цента, според данни на IBES от 
Refinitiv. Приходите за  последното тримесечие паднаха с 5 процента до 3.08 млрд. долара. Нетната печалба намалява до 51.2 млн. 
долара или 10 цента на акция през тримесечието в сравнение 244.3 млн. долара или 46 цента на акция година по-рано. 
За 2019 г. производителят на EpiPen прогнозира корекция на приходите от 3.80 долара до 4.80 долара за акция и приходи между 11.5 
млрд. и 12.5 млрд. долара.  Анализаторите очакват средно по 5.04 долара печалба на акция и продажби в размер на 11.9 млрд. долара. 
 
Акциите на Macy се повишиха с 1.5 процента във вторник след като търговецът на дребно отчете приходи и продажби за 
четвъртото тримесечие, приключващо на 2 февруари, над очакванията на анализаторите. Компанията заяви, че е спечелила 2.73 
долара на акция, която е над очакванията на анализаторите за 2.53 долара, според данни на Refinitiv. Приходите са 8.46 млрд. долара, 
малко над пазарните очаквания  за 8.45 млрд.долара. 
Нетната печалба възлиза на 740 млн. долара или 2.37 долара на акция в сравнение с 1.35 млрд. долара или 4.38 долара за акция през 
миналата година. 
От компанията съобщават , че имат нов план за преструктуриране, който  има целева сума от 100 милиона долара годишни икономии от 
разходи. В него се казва, че част от този план се състои в реорганизиране на висшето ръководство и намаляването му със 100 
мениджърски позиции. 
 
Главният изпълнителен директор на Tesla Елон Мъск не очаква производителят на електрически автомобили да реализира 
печалба през първото тримесечие, съобщава CNBC. Той е изпратил имейл до служителите в четвъртък вечерта, обяснявайки 
решението на компанията да намали броя на служителите в продажбите и маркетинга. Като част от съобщението, той посочва, че 
възнамерява  всичките продажби да бъдат извършвани онлайн. Бележката идва след като компанията обяви, че най-накрая пуска 
дългоочаквания си стандартен модел 3, чиято цена започва от 35.000 долара.  

             



Стойност Дата Седмично 
изменение

2 807.09 01.3.2019 0.52%
7 573.29 01.3.2019 0.61%

374.86 01.3.2019 0.98%
11 642.39 01.3.2019 1.61%
7 118.59 01.3.2019 -0.84%

21 602.69 01.3.2019 0.83%
28 812.17 01.3.2019 -0.01%
2 994.01 01.3.2019 6.77%
1 050.95 28.2.2019 0.00%

WTI Oil 57.47 01.3.2019 0.37%

%
Седмично 
изменение 

(б.п.)

Изм. от нач. 
на годината 

(б.п.)

САЩ 2.73 +8 +5
Япония -0.01 +3 -1
Германия 0.20 +10 -5
Великобритания 1.32 +16 +4
Испания 1.21 +3 -21
Италия 2.76 -9 +2

Доходност по 10 г. ДЦК

S&P 500
Nasdaq

DAX
Stoxx Europe 600

FTSE 100
Nikkei 225
Hang Seng
Shanghai Comp.
MSCI EM

Индекс

01:50 Japan GDP SA QoQ (4Q)              
Japan GDP Annualized 
SA QoQ (4Q)                           
Japan GDP Deflator YoY 

02:30 Nikkei Japan PMI 
Composite (февр.)          
Nikkei Japan PMI 
Services (февр.)

China Foreign Reserves 
(февр.)

China Trade Balance 
(февр.)

03:45 Caixin China PMI 
Composite (февр.)          
Caixin China PMI 
Services (февр.)

China Exports YoY 
(февр.)                    
China Imports YoY 
(февр.)

11:00 Markit Eurozone 
Services                 
Markit Eurozone 
Composite PMI (февр.) 

12:00 EU PPI YoY (ян.)            
EU PPI MoM (ян.)

12:00 Retail Sales MoM (ян.) 
Retail Sales YoY (ян.)

12:00 EU GDP SA YoY (4Q)        
EU GDP SA QoQ (4Q)       
EU Employment YoY (4Q)    
EU Employment QoQ (4Q)          

14:45 ECB Main Refinancing 
Rate (март)

15:30 15:30 US Net Export Sales 
(февр.)

17:00 17:00 US New Home Sales 
(декември)

17:00

17:30 DOE US Crude Oil 
Inventories (март)

17:30 EIA Natural Gas Storage 
Change (март)

US Export Inspections 
(февр.)

19:00 WASDA (март)

18:00

Предстоящи събития
07.3.2019 08.3.201904.3.2019 05.3.2019 06.3.2019
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Изменение от началото на годината 



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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Михаела Ранчинска, CFA 
Инвестиционен консултант 
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