


Малите инвеститори водени од постовите на 
социалните медиуми (како Reddit's, WallStreet-
Bets и слични), доведоа до остар раст на цената 
на акциите на некои компании како GameStop, 
AMC и BlackBerry, спротивно на стратегијата и 
очекувањата на големите хеџ-фондови.  Оваа 
ситуација доведе до пад на цената на остантите 
котирани компании и акциските индекси, што 
доведе до негативен принос на акциските 
индекси во месец јануари. 

Во текот на месец јануари глобалните пазари на 
капитал остварија пад од 0,52% (мерени преку 
MSCI ACWI индексот). Најголем пад во текот на 
месецот имаа акциите на американските 
компании чија вредност се намали за 1,11% 
(мерени преку S&P 500 индексот), додека раст 
имаа акциите од земјите во развој со раст од 
2,97% (мерени преку MSCI Emerging Market 
индексот) и акциите од Азиа - Пацифик 
регионот со раст од 1,96% (мерени преку MSCI 
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ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ 
ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

MSCI Emerging Market - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 26 земји во развој
STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)
S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација
MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 49 држави
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Во текот на месец јануари вредноста на МБИ 10 индексот се зголеми за 4,07%. Со исклучок на акциите 
на Макпетрол кои имаа мал пад на цената од 0,17%, останатите компании во индексот имаа раст. 
Значителен раст имаа акциите на Македонија Турист со раст од 7,99% , Гранит Скопје со раст од 7,98% 
и Комерцијална Банка со раст од 6,82% . 
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ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ
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*

31.01.2021

Оптимизмот во економијата заради 
почетокот на вакцинацијата против 
ковид-вирусот и најавите за нови пакети за 
подршка на економиите во развиените 
држави доведе до благ пораст на стапките на 
принос на државните обврзници. На крајот 
на месец јануари највисок принос од 
анализираните обврзници имаа 
македонската и американската обврзница со 
принос од 1,31% и 1,07% соодветно, додека 
германската и швајцарската обврзница имаа 
најниски приноси од -0,52% и -0,42% 
соодветно. 

* Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 06/03/2026 
Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊА НА
ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ



Во текот на месец јануари најголем пад во однос на еврото имааше 

најголем раст имааше кинески јуан (CNY) со раст од 2,49%.    
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ДВИЖЕЊА НА
ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ


