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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Източник: stlouisfed.org. Данни към 28.08.2020 г.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

„Принтирането“ на пари от централните банки, е основно
опасение сред инвеститорите, видимо от нарастването на
златото с близо 1/3 за 6 месеца. Защо инфлацията днес е
ниска (около 1%), макар че паричната база е рекордно висока?
За покачване на цените (инфлация) в реалната икономика, освен
повече пари, трябва и да се харчат. По-висок харч би бил
сигнал за производители и търговци да вдигнат цените на
стоката си. Паричната скорост (money velocity), т.е. колко пари
харчим и колко често, обаче е почти три пъти по-ниска днес
отколкото през 2008. Пари има, но изглежда потребителят ги
държи в банката или влага във финансови активи, вместо да
харчи в реалната икономика. Въпреки това, забелязваме лек
ръст в money velocity наскоро, както е видимо в графиката по-
долу, което би могло да прерастне в бъдеща инфлация.

Разберете повече

Парична скорост – колко бързо харчи потребителят?

Може ли инфлацията да „задуши“ борсата чрез Фед?

Част от възхода на акциите от март месец се дължи на растежа
на Price/Earnings множителя (multiple expansion) и то не само,
защото печалбите (Earnings) в редица отрасли се сринаха
поради противоепидемичните мерки. P/E множителят
(реципрочното на earnings yield) вероятно e силно зависим от
стимулите на Федералния резерв, както споменахме в Карол
анализи, стр.2 от 25-ти юни.
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Когато централната банка намали лихвите достатъчно,
акциите, макар с исторически нисък earnings yield (високо P/E),
стават безалтернативно „убежище“ за капитала на
инвеститорите. Контрапункт на тази теза е, че по-висока
инфлация може да принуди Фед да ограничи стимула,
водейко до по-ниско P/E и спад на борсата.

На 27.08 обаче Фед обяви, че ще толерира „инфлация малко
над 2% за известно време“, особено когато в предишния период
инфлацията е била под 2%. Възможно е тази на пръв поглед
едва забележима промяна в целта на централната банка да е
сигнал за пазара, че Федералният резерв ще „печата“, дори
когато инфлационната цел от 2% е надвишена. Фактът, че
индексите не реагираха особено силно на тази новина означава,
че пазарът вероятно тепърва ще осъзнае колко важна е тази
промяна.

Централната банка изглежда готова да „огъне правилата“, за
да инжектира още ликвидност в икономиката, което
исторически е положително за рискови активи като акциите.
Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.
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Отслабване на една от пречките пред паричния, не поток, а потоп?
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Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не
е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна
и не е съобразен с рисковия профил, финансовите
възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор.
Сключването на сделки с финансови инструменти на
международните финансови пазари крие висок риск - можете
да понесете частична или пълна загуба на първоначално
вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и
загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не
трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите
да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово
съобщение, поради което не е предмет на забрана за
сключване на сделки преди разпространението и на
нормативните изисквания, целящи насърчаването на
независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се
базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост)
на финансовите инструменти. Миналите резултати не са
надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на
представените инструменти може да е различна от валутата на
инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в
резултат на колебания на валутния курс. Информацията се
основава на брутни резултати и ефектът от
комисионните, таксите и други разходи би намалил
възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на
„Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от
Комисията за финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София
1000, България.
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