Обучение - архив

Страховете от търговската война първоначално завладяха акциите в четвъртък, но
всички основни индекси възстановиха почти цялата загуба, като Nasdaq приключи дори
на положителна територия.

Dow Jones (DJI) се понижи с повече от 700 точки в един момент от търговската сесия,
преди да завърши деня само с 80 пункта на минус. Широкият щатски индекс S&P 500
падна с 0.15%, а технологичният Nasdaq добави 0.4% към стойността си.

ОПЕК не успя да постигне съгласие за намаляване на производството, с което суровият
петрол поевтиня с 2.7% до 51,49 долара за барел с доставка в края на месеца. Това
беше първият път, когато срещата на ОПЕК приключи без сделка за почти пет години.

Всички инвеститорски погледи ще са насочени към данните за заетостта и
безработицата в САЩ, от които ще се правят изводи относно бъдещата политика на
Фед по отношение на повишението на лихвите догодина.
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Средните очаквания на анализаторите са за 200 000 нови работни места през ноември.
Безработицата се очаква да остане непроменена спрямо предходния месец на 3.7%.

UBS очаква, че тарифите ще окажат отрицателно въздействие върху доклада за
работните места. "Очакваме растежът на заетостта да се забави значително през
ноември, тъй като тарифите започват да се отразяват по-сериозно на растежа...
Продължаваме да вярваме, че основният източник на слабост са тарифите", пише
банката в писмо.

GS обаче не смята, че тарифите ще имат толкова значително въздействие върху
доклада за заетостта през ноември. "Ние продължаваме да очакваме ръстът на
заетостта да е слабо засегнат от разрива в търговските отношения и съответно не ги
влагаме сериозно при прогнозите за ръста на заплатите през ноември."

Макар че всички основни притеснения за инвеститорите - по-високи темпове, забавяне
на растежа на приходите, рисковете от рецесия и търговската война - продължават да
са в сила, тази седмица трябва да е ясно, че пазарите и бизнеса са най-чувствителни
към това, което се случва с търговията.

В сряда Фед публикува най-новия си доклад за бежовата книга - сбор от икономически
индикатори от всеки от 12-те области на Федералния резерв, който помага за
формирането на основата на икономическата дискусия, която ще се проведе по време
на следващата среща на ФЕД на 18 декември.

"Повечето области съобщават, че компанитие остават положителни", се казва в
доклада, "обаче оптимизмът се е понижил в някои, тъй като контактите сочат повишена
несигурност от въздействието на тарифите, нарастващите лихвени проценти и
ограниченията на пазара на труда..."

Навсякъде в страната бизнес лидерите в различни индустрии цитират митата, като
принудителни разходи, които подкопават икономическите перспективи. Докладът също
така предполага, че тарифите и недостигът на работна ръка вероятно ще бъдат
движещи сили на инфлацията през следващите месеци, динамика, която най-вероятно
няма да накара Фед да оттегли прогнозата си за лихвените проценти.
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