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Септември Јан - Сеп

Најавите на ФЕД и останатите централни банки дека  и 
покрај се поизвесното забавување на економиите ќе 
продолжат со зголемувањато на каматните стапки, доведоа 
до пад на пазарите на капитал во текот на месец септември.

Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на месецот се намали 
за 9,74%, со што вредноста на индексот од почетокот на 
годината е помала за 26,69%.

Сите региони во текот на месецот имаа пад на вредноста, а 
најголем пад имаа азиските акции мерени преку MSCI Asia - 
Paci�c индексот со пад од 12,37%, кои пак од почетокот на 
годината ја намалија вредноста за 28,07%. Најголем пад од 
почетокот на годината бележи MSCI Emerging Market 
индексот со пад од 28,91%.
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Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија-Пацифик

Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 47 држави

Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

Извор: Блумберг
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Во текот на месецот вредноста на МБИ 10 индексот 
се намали за 3,09%.
Најголем раст во текот на септември имаа акциите 
на Гранит со 8,78%, додека најголем пад во текот на 
месецот имаа акциите на НЛБ Банка и Макпетрол со 
пад од 8,39% и 8,33%.

Од почеток на годината најголем раст имаат акциите 
на Гранит кој изнесува 7,67%, а најголем пад имаа 
акциите на НЛБ Банка и Макпетрол со 22,22% и 
15,69%.
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Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници

Приносите на обврзниците продолжија со растот 
по зголемување на очекувањата дека ЕЦБ, ФЕД и 
останатите централни банки ќе се задржат до 
строгите монетарни политики, зголемувајќи ги 
клучните каматните стапки.

На крајот на месецот, највисок принос од 
анализираните обврзници има македонската со 
принос од 7,61%, додека јапонската десетгодишна 
обврзница има најнизок принос од 0,24%.  
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*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 03/10/2028
Извор: Блумберг
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Движење на светските валути во однос на eврото (EUR)

После големиот пад со почетокот на војната во Украина, руската 
рубља (RUB) целосно ја врати изгубената вредност во однос на 
еврото и го надмина нивото од почеток на годината за 
значителни 45,30%.
Од останатите валути значаен раст на вредноста во однос на 
еврото имаше американскиот долар (USD) чија вредност за 
месецот се зголеми за 2,56%, а од почеток на годината за 16,02%.
Во текот на месецот значаен пад имаше австралискиот долар 
(AUD) кој ја намали вредноста за 4,05%, a oд почеток на годината 
најголем пад споредено со еврото имаше јапонскиот јен (JPY) со 
пад од 7,75%.
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