Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Повече почивни дни – ползи или вреди за нацията
Защо работодателите се затрудняват с повечето почивни дни през годината и какви са последиците от тях? По тази тема в
нашата „Радиоприемница“ се обърнахме към Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал
в България
„Въпросът не е нов. Помним порочната практика, която съществуваше до миналата година, официалните празници, които
се падат вторник и четвъртък да се сливат с уикенда и после да се отработват в петък или някоя от следващите съботи,
което нарушаваше работния ритъм. Редуваха се седмици с 3 или 4 работни дни, след това с 6 работни дни. Не се работи
качествено в събота и всичко това води до пропуснати ползи в икономиката и загуби. Затова ние предложихме да се
промени тази практика, каквато няма в ЕС или останалия свят. Проблемът е, че дните за работа постоянно намаляват.“,
коментира Васил Велев.
„С реформата в Кодекса на труда, която се извърши в края на м.г., средно работните дни в годината бяха намалени с още
три. Не трябва да бъдем големи мъдреци, за да се сетим, че ако не работим изобщо, нищо няма да създадем и няма да
има какво да ядем. Ако почиваме все повече и работим по-малко, ще произведем по-малко брутен вътрешен продукт,
съответно по-малко приходи в бюджета и по-малко средства, които финансират бюджетните системи. Въпросът е – към
какво се стремим, каква ни е ценностната система – дали искаме да вървим към една стегната, работлива и просперираща
европейска нация или пътят ни е към мързелива, хленчаща, посредствена и ориенталска нация.“.
Още по темата, както и резултатите от анкетата, изготвена от Асоциацията на индустриалния капитал по повод почивните
дни – чуйте от раговора на Добрина Добрева с Васил Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Теменужка Петкова ще търси най-доброто решение за АЕЦ "Белене"
Сред приоритетите за новия енергиен министър е пълната либерализация на енергийния и газовия пазар
В сектор „Енергетика“ има предизвикателства и много работа по надграждане на свършеното в последните две години.
Това коменитра министърът на енергетиката Теменужка Петкова при завръщането си във ведомството, съобщи
пресцентърът на Министерството на енергетиката.
Тя посочи и основните казуси, по които ще работи нейният екип – пълната либерализация на електроенергийния и газовия
пазар, решение за АЕЦ „Белене“ и предстоящото решение на Европейската комисия по антимонополните дела срещу
Българския енергиен холдинг (БЕХ), „Булгартрансгаз“ и „Булгартаз“.
Довършването на АЕЦ „Белене“ трябва да стане по възможно най-добрия за обществото начин. „Когато е похарчен толкова
сериозен финансов ресурс, ние сме длъжни да постигнем най-доброто решение“, каза Петкова.
През миналата година България плати над 1,2 млрд. лева за оборудването на АЕЦ „Белене“. Част от него вече се съхранява
на площадката на централата край Белене. За строителните работи по проекта са изхарчени 1,4 млрд. лева.
В предишния мандат на ГЕРБ Петкова, която заемаше същия пост, съобщи на няколко пъти за проявен инвеститорски
интерес към проекта. Предишният кабинет беше категоричен, че централата ще бъде построена единствено от частен
инвеститор без финансови ангажименти от страна на държавата.
В управленските приоритети на кабинета на ГЕРБ и Обединените патриоти АЕЦ „Белене“ липсва. Правителството ще работи
за удължаване на срока за експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ - това е посочено като приоритет на управляващата коалиция
в енергийната сфера.
Служебният министър Николай Павлов отбеляза при напускането на поста си, че основната задача пред неговия екип е
била да подобри финансовата стабилност на държавната енергетика.
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√ Горанов: Увеличение на учителските заплати ще има още тази есен
Осъвременяването на всички пенсии от 2018 г. е възможно само с икономии и реформи в ТЕЛК-овете, обяви
финансовият министър
Обещаното увеличение на учителските заплати ще започне още от есента на тази година. Това обяви финансовият
министър Владислав Горанов, който прие поста от служебния министър на финансите Кирил Ананиев.
Новият стар министър не пожела да се ангажира точно с колко ще бъдат вдигнати възнагражденията за учителите, но
обеща това да стане ясно заедно с публикуването на тригодишната бюджетна прогноза.
Според Кирил Ананиев това трябва да се случи най-късно до 17 май, когато документът ще бъде внесен за обсъждане в
Министерския съвет.
Ананиев поясни още, че за обещаното вдигане на заплатите до края на мандата ще са нужни 1,4 млрд. лв. Според прости
сметки, за да може това да се случи поетапно, увеличението от септември би трябвало да е не по-малко от 10% или около
100 млн. лв. допълнителен разход за бюджета.
Относно пенсиите и предстоящото вдигане на минималните възнаграждения за възрастните хора Горанов е категоричен,
че ще се следва графикът, заложен в коалиционното споразумение с Обединените патриоти – от 1 юли 180 лв. и 200 лв. от
1 октомври.
Що се отнася до осъвременяването на всички пенсии от 2018 г., както настояват от БСП, той призна, че това ще бъде
възможно само с икономии, икономически ръст и ако се реформира системата на ТЕЛК-овете. Оттам финансовият
министър очаква близо 1,2 млрд лв. Индексацията ще коства на хазната близо 800 млн. лв. С прехвърлянето на ТЕЛК ще
бъде затегнат контролът върху отпускането на инвалидни пенсии и ще се освободи ресурс, обясни още Горанов.
Той загатна също, че може да се очаква с 0,3-0,5% по-висок икономически ръст от заложения (3%).
Новият-стар финансов министър обяви, че ще стимулира икономиката с намаляване на бюрокрацията и привличане на
инвестиции. Той обеща, че до края на мандата в администрацията ще настъпят съществени промени и тя ще работи поефективно.
Горанов обяви още, че ще бъдат предприети още мерки за ограничаване на плащанията в брой, особено в държавния
апарат. Той разкри, че масово бюджетните учреждения не използват инсталираните ПОС-устройства, въпреки че са
налични и въпреки че са длъжни по закон.
„Доказахме, че можем да отстояваме заложените фискални цели. Те не са застрашени, въпреки предстоящото увеличение
на минималните пенсии и предстоящото повишение на учителските заплати. Промяна във фискалната цел за дефицита
също не се очаква. Консерватизмът и финансовата стабилност ще продължат да бъдат неотклонни цели на финансовия
министър“, увери Горанов.
„Умерен оптимист съм, че, ако продължим добрата работа на приходните агенции заедно с правоохранителните органи,
ще успеем да постигнем и по-нисък от планирания дефицит (1,5% от БВП)".
По отношение на дълговата политика министърът изрази надеждата си да продължи поддържането на балансирани
бюджети, държавата да има достатъчно ликвидни буфери и да не се поема самоцелно нов дълг, но, ако все пак това се
наложи, то да е единствено за финансиране на дефицити, които правителството си е поставило за цел да намаляват всяка
година.
Горанов потвърди, че ще продължи да разчита и занапред на експертизата на Кирил Ананиев и Маринела Петрова като
свои заместник-министри, като уточни, че третият му заместник предстои да бъде определен.
Финансовият министър обяви още, че няма да бъде правена ревизия на програмата за саниране, въпреки всички разкрития
на служебния кабинет за нередности. Тя ще продължи поне до обещаните 2 млрд. лв., като тази година няма да се налага
доплащане от бюджета. По думите на Кирил Ананиев до момента са изплатени над 300 млн. лв през Българска банка за
развитие.
Dnes.dir.bg
√ Караниколов ще намалява бордовете на държавните фирми
Новият министър на икономиката Емил Караниколов не възнамерява да прави смени в бордовете на държавните
дружества, освен ако някъде няма пълно неизпълнение.
Нещо друго - мисля да намаля бордовете, а и това е предложение на "Атака", да се намалят бордовете, а не да се правят
смени, заяви министър Караниколов на церемония по предаването на поста, съобщи БТА.
В отговор на въпрос министърът съобщи, че е поканен да поеме ресора от премиера Бойко Борисов, а предложението е
дошло от "Атака".
Сред задачите на ведомството новият министър посочи намаляването на административната тежест за бизнеса, като за
целта заедно с деловите среди ще се направи анализ на административните пречки. Целта е те нормативно да се изведат,
да се посочи точно кои са пречките и да се определят действията за отстраняването им.
Друг ангажимент на ведомството ще е "придвижването" на проектите, свързани с инвестиции, в това число и въвеждането
на принципа на "мълчаливото съгласие", каза министърът. Той каза още, че съвместно с фондовата борса и МФ ще се
работи за повишаване на финансовия капитал на борсата. Той обеща дейността на Министерството и на дружествата с
принципал МИ да продължи да бъде прозрачна.
Служебният министър Теодор Седларски връчи на новия министър папка с Концепция за индустрия 4.0 на България. Той
открои акцентите в досегашната работа на министерството - активизация на младежкото предприемачество, работата по
Индустрия 4.0, връзката с образованието и академичните среди. България в края на мандата на това правителство може
да се похвали със стабилни макроикономически показатели, за които някои държави в Европа могат да ни завидят, едни
2

от най-малките държавни дългове сред европейските страни, стабилен икономически растеж, минимални равнища на
инфлация, отчете министър Седларски.
News.bg
√ 89 млн. лева изплати Фонд "Земеделие" на тютюнопроизводителите
Държавен фонд "Земеделие" преведе повече от 89 милиона лева субсидии на над 41 хиляди земеделски стопани по
Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ).
Субсидията е изплатена в пълен размер за Кампания 2016 на производители, отглеждали сортовите групи "Каба Кулак",
"Бърлей", "Вирджиния" и "Басми" през референтния период 2007-2009 година.
Подпомагането по схемите за преходна национална помощ се извършва съгласно разпоредбите на Наредба 3 за условията
и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
Право на подпомагане по схемата за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година
от референтния период 2007-2009 г., изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).
Размерът на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, е определен със заповед
на министъра на земеделието и храните.
В. Сега
√ България е желана колкото САЩ за "ловците" на ваканционни имоти
През април България се е изстреляла на трето място сред най-предпочитаните държави за покупка на ваканционен имот.
Това са данни на онлайн портала TheMoveChannel.com, според който за страната ни има повече запитвания и сделки
отколкото за Португалия, Италия, Кипър и Франция, които също са в челната десятка. Все пак Испания си остава №1 сред
търсачите на "втори дом" или на имот с инвестиционна цел в друга държава. Една десета от клиентите на портала са се
насочили към покупка на апартамент, къща, вила именно в Испания.
Забележителното в своеобразната класация на TheMoveChannel.com, посещаван основно от англоезични купувачи, е, че
България е почти равностоен конкурент на САЩ, които заемат второто място. 4.89% от всички запитвания са за имоти в
Щатите и почти толкова - 4.09%, са за нашата страна. В априлското подреждане са включени 49 дестинации от всички
континенти. Съседките ни Турция, Гърция и Румъния изостават с повече от 10 места от България, като заемат съответно 14а, 16-а и 17-а позиция. В дъното на ранглистата са Кения, Нигерия, Панама, Австрия и Бахамите с единични запитвания за
покупка на имоти.
Какво е обяснението за привлекателността на България сред чуждите инвеститори - "ловци" на имоти? Цените са
сравнително ниски и с перспектива да растат, което означава, че при отдаване под наем или последваща продажба ще
носят гарантирано добър доход, а Черноморското крайбрежие е допълнителен плюс, гласи коментарът на
TheMoveChannel.com. От портала отчитат растящ интерес към България от британски купувачи, след като Великобритания
взе курс към Брекзит.
√ Програмата за спасяване на Северозапада се оказа без финансиране
Кабинетът "Борисов 2" пропуснал да предвиди в Бюджет 2017 средства за инвестиции в изостаналите райони
Програмата за спасяване на Северозапада и другите силно изоставащи региони, която бе лансирана от предния кабинет
"Борисов" и която е обявена за приоритет на новото правителство, се оказва без осигурено финансиране. В Бюджет 2017
няма заложени средства за изпълнението й, а и Министерството на финансите има сериозни забележки за набелязаните
мерки и за използваните статистически данни. Това се разбира от писмен отговор на служебния министър на регионалното
развитие и благоустройството Спас Попниколов, съобщи Investor. bg. Въпросът е зададен от Лиляна Павлова, бивш
регионален министър, която до вчера бе депутат, а вече е пак министър, но по въпросите на българското председателство
на Европейския съюз.
Специалните мерки за слабо развитите региони, на първо място Северозапада, бяха предложени от правителството на
Бойко Борисов в края на 2015 г. и самата Павлова бе активен участник в писането на програмата. Там бяха заложени
данъчни облекчения за бизнеса, субсидиране на до 50% от лихвите по инвестиционни заеми, публични инвестиции в
предприятия и инфраструктура, жилищни програми за привличане на млади квалифицирани кадри, стипендии за ученици
с ангажимент за оставане на работа в районите и т.н., припомня Investor. Всичко това обаче остана на хартия. Документът
забуксува в безкрайни съгласувателни процедури между ведомствата, а както се разбира от отговора на Попниколов, и
пари няма.
През март т.г. от Министерството на финансите е получено становище, според което преди всички други мерки трябва да
се предвидят сериозни "мерки по отношение на въздействието върху човешкия капитал в районите, попадащи в обхвата
на програмата". С други думи, без да има подготвени хора за работа, другите мерки няма как да помогнат. Едва след като
се намерят решения на проблемите с качеството на работната сила, може да се мисли за европейско финансиране на
мерките и ще се предлагат и проекти за национално съфинансиране, смятат от финансовото министерство.
За изпълнение на програмата са необходими почти 1,3 млрд. лева за периода 2017 - 2025 г. Само за тази година са
необходими 192,6 млн. лева, с които обаче регионалното министерство в момента не разполага. Някакви пари биха могли
да бъдат намерени при евентуално преструктуриране на бюджета на ведомството, така че част от предвидените мерки за
тази година да започнат да се реализират до няколко месеца, подчертава Попниколов.
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Най-странното е, че въпросът към служебния министър е зададен от Лиляна Павлова, която сама би трябвало да даде
обяснения защо не са осигурени средства за програмата за спасяване на бедните и изостанали райони. През юни 2016
година като министър на регионалното развитие Павлова заяви: "Целенасочената инвестиционна програма за подкрепа в
подкрепа на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо
развити региони ще влезе като финансов ресурс в бюджета през 2017 г. Тогава тя уверяваше, че правителството бързо ще
пусне насоките за кандидатстване, за да може общините и партньорите им да подготвят и подадат своите проекти и още
"от следващата година реално да започнат инвестициите". Вече наближава средата на 2017 г., а се оказва, че програмата
е "доникъде".
В. Стандарт
√ Засега е сигурно повишението на пенсиите от 1 юли
Единственото сигурно увеличение на всички пенсии е от 1 юли - по новото правило за преизчисление на пенсиите и
заложеното в управленската програма вдигане на минималната пенсия на 180 лева, стана ясно от първото изявление на
новия социален министър Бисер Петков. От своя страна финансовият министър Владислав Горанов потвърди, че
минималната пенсия ще се увеличи повторно - от 1 октомври ще стане 200 лева.
Колкото до разписания ангажимент за преизчисляване на старите пенсии, отпуснати до 2010 г., двамата министри
припомниха, че това е свързано със спестявания от реформата на инвалидните пенсии, която според очакванията на Бисер
Петков ще започне от догодина. Социалният министър отказа да коментира думите на премиера Борисов, който от
парламентарната трибуна обеща, че заедно с минималната пенсия от 1 октомври ще бъдат осъвременени и старите
пенсии.
Според приоритетите за управление, разписани от ГЕРБ и Патриотите, минималната пенсия ще се вдигне на две стъпки
през тази година. Потвърди го и кандидатът за премиер Бойко Борисов, докато представяше програмата пред депутатите,
преди клетвата на новия кабинет.
"Увеличението на минималната пенсия ще се осъществи от 1 юли 2017 г., а минималната пенсия за осигурителен стаж и
възраст ще нарасне от 1 октомври 2017 г. Заедно с това ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати през 2010 г. със среден
осигурителен доход за 2009 г", обясни Борисов.
В управленската програма за преизчисляването на старите пенсии не е фиксиран срок, припомни по-късно социалният
министър Бисер Петков. Той допълни, че парите за това преизчисляване трябва да се осигурят от реформата на
инвалидните пенсии. И въпреки че работата по тази реформа започва веднага, първите законодателни промени ще
заработят от началото на 2018 г., обясни Петков. "Не мога да се ангажирам кога ще има резултати, но те трябва да бъдат
постигнати в недълъг период от време", посочи той.
√ Пускат марки с крепости
Министерството на транспорта пусна в употреба пощенско-филателно издание „ЕВРОПА 2017 – замъци". От 1992 г. до днес,
европейските пощенски администрации включват общо издание на тема „Европа", което е символ на желанието за
интеграция и сътрудничество между държавите на Стария континент. „Тази година марката има по-специално значение за
България с оглед на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС", заяви по време на церемонията зам.министърът на транспорта Любомир Хаджийски.
Изданието съдържа две пощенски марки и специален пощенски печат. Художник на проектите е Емилиян Станкев. Той е
избрал три символа на българската история, архитектура и култура – единствената изцяло запазена средновековна крепост
Бабини Видини кули, Асеновата крепост и дворецът в Евксиноград.
Вчера беше пусната в употреба и първата българска марка, посветена на диригент. Изданието отбелязва 150 години от
рождението на Артуро Тосканини. Той е смятан за един от най-талантливите музикални дейци от края на 19-ти и първата
половина на 20-ти век. Художник на проектите е Атанас Атанасов.
В. Труд
√ Европари за два лота на АМ „Струма“
Цената е съответно 186 млн. лв. и 213 млн. лв.
Одобрени за европейско финансиране са апликационните форми за лотове 3.1 Благоевград-Крупник, 3.3 КреснаСандански и тунел “Железница” на магистрала “Струма”, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Зелената светлина е по програмата за Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските
региони (JASPERS).
“Това е основание България вече реално да се възползва от европейско финансиране от Европейската комисия,
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за изграждането на
посочените обекти”, написаха от ведомството. И припомниха, че двата лота от магистралата “Струма” са с обща дължина
малко над 41 километра. Участъкът Благоевград-Крупник трябва да бъде готов през май 2018 година и ще струва 186 млн
лева. Срокът за пускането на отсечката от Кресна до Сандански е февруари 2018 г. при цена от 213,14 млн лева. “Общата
дължина на магистрала “Струма” е 150 километра, като до момента са изградени малко над 86 километра”, поясниха от
МРРБ.
От Агенция “Пътна инфраструктура” обясниха пред “Труд”, че одобрението по JASPERS означава, че страната ни вече е на
последен етап от отпускането на средствата, което трябва да бъде одобрено окончателно от Брюксел.
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√ С 14% са нараснали за година парите за пенсия във фондовете
Средният размер на натрупаните средства по една партида в универсалните пенсионни фондове в България е нараснал с
14% през последната година. Това показват данните на Комисията за финансов надзор. Година по-рано нарастването беше
с 12.7%, съобщава "Капитал daily" в днешния си брой.
Сега средната сума в една партида в българските универсални фондове е близо 2500 лв. Най-големи са спестяванията на
мъжете на възраст между 50 и 54 години. На всеки един от тях средно се водят спестени 3260 лв. Това е с 4% повече от
спестеното от жените на същата възраст.
Групата от хора, на които им остава най-кратък срок до пенсия – тези на възраст между 55 и 59 г., обаче имат по-малка
средна сума по партидата си в универсален фонд. Те разполагат средно с 3190 лв. при мъжете и 3140 лв. при жените, като
темпът им на нарастване е около 11-12% на година. Към момента тази сума се равнява на близо 20 минимални месечни
пенсии.
През 2017 г. мъжете се пенсионират на 64 години, а жените - на 61. Планът е всяка следваща година пенсионната възраст
да се увеличава с 2 месеца.
Данните сочат, че най-бавно нарастват спестяванията по партидите на хората на възраст между 25 и 29 г. - с около 9% на
година, както и на групата след тях – средната партида на 30-34-годишните се увеличава с 11% на годишна база. Това найвероятно се дължи на по-ниските осигурителни суми, които внасят гражданите в тези възрастови групи.
Най-бърз е ръстът на средната партида на работещите на възраст до 19 г., но при тях сумите са много малки, като се
увеличават от 82 лв. към края на 2015 г. до 99 лв. сега.
Economic.bg
√ Големите запаси сринаха цената на петрола
Щатският петрол загуби 4.33% от стойността си, достигайки 45.50 долара за барел
Френският президентски дебат оказа нужния тласък на еврото, което достигна до 6-месечен връх спрямо щатския си
конкурент. Преобладаващата семантизация към центриста Еманюел Макрон възвърна сигурността на инвеститорите към
наближаващия балотаж този уикенд. Така основната валутна двойка отчете стойности от 1.0984 и ръст от близо процент.
Капиталовите пазари в САЩ не се характеризираха с особена динамика на търговия през изминалия ден и финишираха с
минимални изменения. Важен ден имаха републиканците, които одобриха законопроекта за здравната система,
предложен от президента Доналд Тръмп. Следващото ниво, през което реформата трябва да премине, е решението на
Конгреса. Тези новини повлияха положително на здравния сектор, които бе сред най-добре представилите се за деня и
изведе широкия S&P500 към зелена територия. Така американският индекс прибра около 0.05% в актива си, затваряйки в
близост до 2390. От друга страна, акциите се радват на положителни новини, след като 70% от публикувалите финансовия
си отчет за първото тримесечие надскочиха очакванията на анализаторите.
Силно движение се наблюдаваше и на пазара за суровини, където щатският петрол загуби 4.33% от стойността си,
разменяйки се за 45.50 долара за барел. Продължаващо високите стойности на петролни запаси в страната, в комбинация
с лека колебливост от страна на ОПЕК за засилване ограничаването на производствените нива на суровината, тласна
„черното злато“ до 5-месечно дъно.
Традиционно негативната корелация между щатския долар и златото не беше налице през изминалия ден. Ключов
елемент за спада с 83 на сто от стойностите на благородния метал беше по-голямата сигурност, с която инвеститорите ще
посрещнат новите резултати от предстоящите френски избори. Така XAU/USD бе тласнат до 5-седмично дъно, търгувайки
се за 1227 долара за тройунция.
Акценти днес
В 15:30 часа българско време в САЩ ще бъдат публикувани данните от изменението на заетостта в неселскостопанския
сектор, които традиционно се публикуват в първия петък от началото на месеца. Очакванията са за отчитане на ръст от 190
хиляди, което ще бъде с 92 хил. повече от стойностите, записани през март.
Изявление на Джанет Йелън
В 20:30 часа българско време инвеститорите ще следят с особен интерес речта на Джанет Йелън в петък, която ще говори
върху темата на „Правила на паричната политика“, очаквайки да получат допълнителни насоки за бъдещата монетарна
политика на страната.
Daimler
Автомобилната компания Daimler записва известно колебание при отбелязването на по-значително възходящо движение.
Можем да станем свидетели на известно понижение до около 65 долара на акция, където да осети по-съществена
подкрепа. Това ниво ще е удобно за покупка, като се очаква ценовото движение да се оттласне и запише ръст до ниво в
близост до 74. Потвърждение откриваме и от 100-дневната ЕМА, която оказва допълнителна съпротива.
USD/CHF
От края на изминалата година се наблюдава понижение до под ниво на паритет от 1.00. Оформеният низходящ триъгълник
традиционно сигнализира за бъдещо понижение, след пробив на зоната на подкрепа около 0.9860. Желателно е да се
изчака потвърждение преди влизане в къса позиция, като при възможен пробив се очаква първа линия на подкрепа от
0.9700.
Петрол
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На дневна графика се забелязва ясно обособеният възходящ тренд формиран при щатския петрол. Тренд линията, играеща
роля на ключова подкрепа, е пробита. Предвижда се допълнително понижение и спад до около 42.80, което отговаря на
61.80 от корекцията на Фибоначи. Влизането в къса позиция е оправдано, като е желателно да е съпроводена със стоп на
48 долара за акция.
US30
На средносрочната 6-часова графика се наблюдава образуването на два подобни ценови модела. Използвайки
историческата повторяемост на ценовите движения се забелязва силен ръст, последван от известен спад и консолидация.
Очакванията са да станем свидетели на аналогично представяне с това от началото на март. Предвижданата са за бъдещо
понижение до около 20750, където е позиционирана и 100-периодната ЕМА.
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