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Ризиците поврзани со можното одложување на новиот план за 
фискални стимулации на американскиот претседател Бајден, 
ефектите од новиот сет на регулации во Кина и должничката 
криза на една од најголемите кинески компании за 
недвижности - Евергранде , надополнето со стравот за 
зголемување на каматните стапки, потикнати од високите 
стапки на инфлација, доведе до намалување на светките 
акциски индекси. Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на 
септември се намали за 4,28%, а при тоа американските акции 
(мерени преку S&P 500 индексот) и акциите од земјите во 
развој (мерени преку MSCI Emerging Market индексот) имаа 
најголем пад од 4,76% и 4,25% соодветно.  И покрај месечниот 
пад најголем раст од почеток на годината имаа американските 
акции со раст од 14,68%, како и акциите на европските 
компании (мерени преку STOXX 600 индексот) со раст од  
13,98%, додека вредноста на индексот на акциите од земјите во 
развој во истиот период се намали за 2,96%.
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Овој месец, вредноста на МБИ 10 индексот ја 

намали вредност за 2,55%, со што растот од 

почетокот на годината изнесува 21,09%.

Во текот на месецот, раст на вредноста имаа 

акциите на Македонија Турист и Алкалоид со раст 

од 2,17% и 1,15% соодветно, додека акциите на 

Макпетрол имаа најголем пад, од 5,58%. Од 

почеток на годината, сите акции во индексот 

имаат раст. Најголем раст од почеток на годината 

имаат акциите на Комерцијална Банка и НЛБ 

Банка со раст од 41,23% и 40,25% соодветно. 
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Континуираното зголемување на стапките на 

инфлација го зголеми стравот за промена на 

политиката на ниски каматни стапки, што доведе 

до раст на приносите на државните обврзници.  На 

крајот на месец септември највисок принос од 

анализираните обврзници имаа македонската и 

американската со принос од 1,47% и 1,49% 

соодветно, додека германската десетгодишна 

обврзница има најнизок принос од -0,20%.  

Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници
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Во текот на месец септември повеќето од анализираните 

валути ја зголемија својата вредност во однос на еврото. 

Најголем раст во однос на еврото имаа руската рубља (RUB) и 

кинескиот јуан (CNY) со раст од 3,48% и 2,11% соодветно.

Од почеток на годината најголем раст во однос на еврото имаат 

руска рубља (RUB) со раст од 7,21%  и кинескиот јуан (CNY) со 

раст од 7,15%, а најголем пад имааше јапонскиот јен (JPY) чија 

вредноста се намали за 2,03%.  
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Движење на светските валути во однос на eврото (EUR)


