Мнения - архив

Джефри Гъндлах, главен изпълнителен директор на DoubleLine Capital, заяви във
вторник, че индексът Standard & Poor's 500 вероятно ще продължи да е под натиск и ще
се понижи под най-ниските си нива от февруари 2018 г.

Гъндлах заяви още, че световният икономически растеж се забавя и тежи над
корпоративните печалби, което ще е основна причина за спад на американските акции.
Но друга причина, която добавя към разпродажбите на акции, е намаляването на
огромния баланс на Федералния резерв.

Гъндлах, който управлява активи на стойност над 123 милиарда долара е известен на
Уолстрийт като "Царя на Облигациите" и заяви, че има висока степен на корелация
между балансите на централните банки и глобалните пазари на акции.

С намаляването на баланса на Федералния резерв, чийто размер е по-голям след
финансовата криза, капиталовите пазари отразяват това и падат, отбеляза Гъндлах.

"Широчината на спада на глобалния пазар на акции е доста силна", каза той.
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"Може би Фед наистина е направил нещата по грешен начин", каза Гъндлах по
отношение на спада на широкия индекс S&P 500. "Фондовата борса последва свиването
на баланса на Фед и количественото затягане в посока надолу."

Най-ниската стойност на широкия щатски индекс беше на 9 февруари, когато достигна
ниво от 2532.69 пункта. Най-ниското затваряне за годината беше на 2 април при
2581.88. Вчера щатският индекс приключи при ниво от 2636.78.

"Много пазари на акции са отбелязали понижение от над 20%, което някои хора наричат
мечи пазар", каза Гъндлах. "Аз наистина не определям пазарите като мечи, мисля за
това повече като за настроение сред инвеститорите. И със сигурност настроението за
капиталовите пазари изглежда като пазар на мечки, който ще влезе в средата на тази
година..."

Гъндлах заяви, че ралито на пазара на облигации не е впечатляващо, като се има
предвид нестабилността на фондовия пазар поради необичайната комбинация от
изчерпващия дефицит в САЩ и повишаващите се лихвени проценти на Фед, които той
характеризира като "мисия самоубийство".

Плоската крива на доходността на облигациите дава на Фед "много причини за
безпокойство", смята още експертът.
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