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Американските акции отчетоха резки понижения в сряда, като Dow Jones Industrial
Average потъна с повече от 800 пункта, а S&P 500 записа най-лошия си ден от
февруари, коментираха експерти от ИП Евро-Финанс.

Инвеститорите бяха изплашени от покачването на облигациите и това предизвика
масови разпродажби.

Dow Jones Industrial Average загуби 3.2% до цена на затваряне от 25,598.74, записвайки
най-лошия си ден от февруари.

Пазарните действия бяха повлияни от по-високата доходност на облигациите и
лихвените проценти, като и двата фактора могат да сигнализират за нова фаза на
пазарите, които се радваха на продължителен период с ниски доходност на
облигациите.

Повишаването на доходността води до по-високи разходи по заеми за корпорации и
инвеститори, като това ще доведе до преоценка на активите, които се считат за
надценени. Освен това по-високите лихвени проценти на така наречените безрискови
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облигации могат да привлекат инвеститорите в акции, които се възприемат като
сравнително по-рискови.

Бичият пазар, който наблюдаваме в момента, е най-дългия в историята на щатските
пазари и няма как да продължи вечно, без по-сериозна корекция и рано или късно да
бъде последван от „мечи пазар“.

Сега, това което интересува инвеститорите е какво ще се случва от тук нататък?
Докъде може да се простре спада и колко време още може да продължи?

И за да отговорим на този въпрос, ще се обърнем към последната по-сериозна корекция
на индекса – тази от февруари месец. Тя стартира от рекордни за широкия индекс S&P
500 стойности и отне 12% от индексите в рамките на само 10-на борсови сесии.
Последва възстановяване на индекса до средата на март, само за да видим нов тест на
дъното през април. За щастие на инвеститорите, дъното остана в сила и последва ново
възстановяване, което отведе индекса до нови върхове седем месеца по-късно...

От върха при нива 2 940 пункта, до момента, когато широкия индекс се търгува при 2
755 пункта, загубата му възлиза на 6.3%, или наполовина на тази отбелязана през
февруари. Ако екстраполираме спада от февруари, като амплитуда от настоящия връх,
то това би означавало понижение на широкия индекс до нива от 2 588 пункта. Или
понижение с още 170 пункта от настоящите нива на показателя.

2/2

