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Поважни настани: 
 Еврозона: Задржување на тековната 

поставеност на монетарната политика, во 
склад со очекувањата 

 САД: Очекувања за нормализација на 
монетарната политика 

 Австралија: Без промена на монетарната 
политика  

 Кина: Согледувања за висока задолженост 

на корпоративниот сектор 

Како што и се очекуваше, ЕЦБ ја задржа 
тековната поставеност на монетарната 
политика на состанокот на 9 март. Притоа, 
повторно беше нагласена намерата да се задржат 
каматните стапки на тековното или на пониско 

ниво, и по завршувањето на програмата за откуп на 
обврзници1. На конференцијата за печат, 
претседателот Драги истакна дека досегашната 
фраза на членовите на Советот дека „ЕЦБ ќе ги 

користи сите расположливи средства сè додека 
инфлацијата не достигне ниво близу до 2%“, е 
исклучена од соопштението за јавност со цел да се 
упати на намалување на ризикот од дефлациски 
притисоци. Претседателот на ЕЦБ укажа дека 

членовите на Советот дискутирале за евентуална 
промена на термините коишто се применуваат при 
искажувањето на идната поставеност на 
монетарната политика во делот на очекувањата на 

каматните стапки. Во тој контекст, се дискутирало за 
исклучување на досегашната фраза дека „ЕЦБ 
очекува задржување на каматните стапки на 
тековните или на пониски нивоа во наредниот 
период“, но преовладал ставот на членовите коишто 
сметаат дека сѐ уште не е погоден момент за 
промена на формулацијата. Пазарните аналитичари 
тоа го согледаа како сигнал за повлекување на 
стимулативните мерки од страна на ЕЦБ по 
надминувањето на политичките ризици во 
еврозоната до крајот на годината. Според 
објавените проекции на ЕЦБ, се очекува стабилен 
економски раст во еврозоната, во услови на 
намалени внатрешни ризици, при што проекциите за 
економскиот раст за наредните две години се 
ревидирани нагоре2, исто како и проекциите за 
инфлацијата3.  
 

                                                   

1 Според поставените насоки за откуп во рамки на програмата за 

квантитативно олеснување, месечниот откуп на обврзници ќе се 

задржи на нивото од 80 милијарди евра до март 2017 

година, додека од април ќе се спроведува во износ од 60 

милијарди евра и така ќе биде до крајот на 2017 година или сè 
додека не се постигне среднорочниот инфлациски таргет (под, но 

близу до 2%).  
2 Се прогнозира дека стапката на раст на БДП на еврозоната за 

2017 и 2018 година ќе изнесува 1,8% и 1,7% соодветно, наспроти 

декемвриските проекции за раст од 1,7% и 1,6% соодветно, 

додека проекциите за раст на БДП во 2019 година се непроменети 
(1,6%).  
3 Проекциите за инфлацијата беа ревидирани од 1,3% на 1,7% за 

2017 година, и од 1,5% на 1,6% за 2018 година.  

Според конечните процени, беше потврден 
економскиот раст на еврозоната од 0,4%4 во 
четвртиот квартал од 2016 година, којшто е резултат 
на растот на личната потрошувачка и на 
капиталните инвестиции. Податоците за двете 
најголеми економии во еврозоната упатија на 

релативно низок раст и во следниот период. Во 
јануари, индустриското производство во Франција 
неочекувано се намали за 0,3% на месечна основа 
(пазарите очекуваа раст од 0,5%), додека во 

Германија производството се зголеми за 2,8%. 
Воедно, податоците за надворешнотрговската 
размена на Германија во јануари покажаа 
зголемување на трговскиот суфицит, при повисок 
апсолутен раст на извозот од увозот. 

Во текот на неделата, беа објавени 
информации за неколку значајни 
комерцијални банки на глобално ниво. Имено, 
беше објавено дека „Дојче банка“  планира 

докапитализација од околу 8 милијарди евра во 
наредниот период. По забележаната нето-загуба од 
1,4 милијарди евра во текот на минатата година и со 
цел да ги надмине проблемите со билансот што ги 
има од 2012 година, Банката има потреба од капитал 
од околу 8 милијарди евра, за којшто очекува дека 
ќе го постигне преку издавање 687,5 милиони нови 
акции на 21 март, коишто ќе се продаваат по 
дисконтирана цена од 39% во однос на цената на 
акциите на „Дојче банка“ на 3.3.2017 година (19,14 

евра по акција). Покрај тоа, банката „Монте Паски“ 
во текот на неделата го одобри првичниот план за 
нејзино реструктурирање пред да се додели 
државната помош. Овој план на Банката треба првин 
да добие одобрение од страна на Европската 
комисија за да се одобри финансиската помош од 
страна на владата на Италија. Од Банката исто така 
соопштија дека според новите проценки, нето-
загубата за 2016 година е надолу ревидирана од 

3,38 на 3,24 милијарди евра. Според информации од 
„Фајненшел тајмс“, банката „УБС“ планира да ја 
одбие понудата за спогодба од страна на 
Министерството за правда на САД поврзана со 

скандалот околу нерегуларностите во врска со 
тргувањето со хипотекарни обврзници, слично како 
што направи банката „Барклис“ во декември 2016 
година.  

Со објавените показатели за САД се засилија 
очекувањата дека на состанокот на ФЕД, на 14 
и 15 март, ќе биде преземено дополнително 
зголемување на каматните стапки. Според, 
објавените податоци за пазарот на труд, растот на 
новоотворените работни места во февруари ги 
надмина очекувањата5, главно како резултат на 
новите работни места во градежниот сектор, во

                                                   

4 Стапката на раст на БДП во еврозоната во четвртиот квартал е 
иста како и на економскиот раст во третиот квартал (0,4%).  
5 Во февруари беа отворени 235.000 нови работни места. Покрај 

тоа, учеството на работоспособното население во вкупното 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/pr170309.en.html
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население се зголеми од 62,9% на 63%, додека невработеноста 

се намали од 4,8% на 4,7%. 
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услови на невообичаено топло време, а платите 
забележаа солиден раст. Тоа создава простор ФЕД да 
ги зголеми каматните стапки на следниот состанок и 
покрај забавениот економски раст. Порачките за 
индустријата во јануари се зголемија за 1,2% на 
месечна основа, главно заради повисоките порачки 
за транспортниот сектор. Во истиот месец, 
трговскиот дефицит го забележа најголемото 
проширување во последните пет години6, најмногу 
како одраз на порастот на цената на нафтата, што ги 

зголеми паричните одливи за увоз на нафта.  
Во текот на неделата, беше усвоен предлогот за 
измена на здравствениот систем од страна на еден 
од комитетите на Долниот дом на Конгресот на САД, 

со што Републиканската партија ја надмина првата 
пречка во планот поддржан од страна на 
претседателот Трамп за масовна реорганизација на 
здравствениот систем на САД. Како позитивна 
информација за односите меѓу САД и Кина може да 

се смета објавата дека кинеските власти имаат 
дадено првично одобрение за 38 трговски марки 
поврзани со Доналд Трамп, овозможувајќи 
претседателот на САД и неговото семејство да го 

промовираат брендот „Трамп“ на кинескиот пазар.  

Во текот на неделата, беше одржан и 
состанокот на централната банка на 
Австралија, на којшто не беа направени 

промени во поставеноста на монетарната 
политика. Централната банка ја задржа основната  
 

каматна стапка на нивото од 1,5%, што беше во рамки 
на очекувањата на пазарите. И покрај ризиците 
поврзани со брзиот раст на цените на недвижностите, 
од централната банка укажаа дека економските услови 
се во согласност со целите за инфлацијата и растот. 

Гувернерот на Централната банка на Кина ги 
пренесе своите ставови околу задолженоста на 
корпоративниот сектор во земјата. Имено, 
корпоративниот долг е превисок (169% од БДП) и е 
потребен подолг временски период за да се намали на 
прифатливо ниво. Во последните месеци, централната 
банка претпазливо се пренасочи кон водење 
позатегната монетарна политика, во обид за 
намалување на брзиот раст на кредитите и за 

спречување шпекулации, но без да ги загрози 
перспективите за економскиот раст.   

Во февруари, за првпат од јуни 2016 година, 
девизните резерви на Кина неочекувано се зголемија 

за 6,92 милијарди САД-долари, на ниво од 3,005 
милијарди САД-долари. Воедно, во истиот месец, 
стапката на инфлација се сведе од 2,5% на 0,8%, 
што беше под пазарните очекувања и главно се 
должеше на пониските цени на храната.  

 
 
 

 
Позначајни пазарни движења 

Како резултат на позитивниот тон во обраќањето на Драги, еврото краткотрајно зајакна во однос на САД-
доларот, а на неделна основа валутниот пар се задржа на околу 1,06 САД-долари за евро. На пазарите на 
капитал, беше забележана понуда на обврзници деноминирани во евра имајќи предвид меѓу другото дека 
Драги не го исклучи зголемувањето на депозитната стапка пред завршувањето на програмата за 
квантитативно олеснување, при што приносите на државните обврзници од јадрото и од периферијата на 
еврозоната забележаа раст на средните и долгите рокови. Покрај тоа, растот на приносите во еврозоната и во 
САД се поврзува со целосно вграденото затегнување на политиката на ФЕД. Во такви услови, се намали и 

цената на златото. Цената на нафтата забележа пад под влијание на зголемените залихи на САД.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                   

6 Дефицитот во трговската размена се зголеми од 44,3 милијарди САД-долари во декември на 48,5 милијарди САД-долари во јануари. 
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Селектирани пазарни показатели 

 

 
 

 
 

 
Календар за периодот 13 – 17 март 2016 година 

 
Понеделник 

13 март 
Вторник 
14 март 

Среда 
15 март 

Четврток 
16 март 

Петок 
17 март 

/ Германија – показател 
ЗЕВ (март)   
Еврозона – индустриско 
производство (јануари) 
САД – Цени на 
производителите на 

индустриски производи 
(февруари)  

Велика Британија – стапка на 
невработеност (јануари) 
САД – стапка на инфлација 
(февруари), трговија на мало 
(февруари), показател Емпаер 
стејт, индекс НАХБ (март) 

САД – состанок за монетарната 
политика 
Холандија – парламентарни 
избори  

Велика Британија, Швајцарија – 
состанок на монетарната политика  
Еврозона – конечен податок за 
стапката на инфлација (февруари) 
САД – првични барања за социјална 
помош (недела до 11 март), број на 

започнати градби на куќи, издадени 
одобренија за градба (февруари), индекс 
Филаделфија ФЕД (март)  

САД –  
индустриско 
производство 
(февруари), 
доверба на 
потрошувачите 

според 
Универзитетот во 
Мичиген (март)   

 

03.03. 10.03.
неделна 

промена

DAX индекс 12,027 11,963 -0.53%

S&P индекс 2,383 2,373 -0.4%

Euribor 3m (%) -0.329 -0.329 0

USD Libor 3m (%) 1.1017 1.1212 2.0

Bund 10y (%) 0.36 0.49 12.9

UST 10y (%) 2.48 2.57 9.7

EUR/USD 1.0622 1.0673 0.48%

Злато ($/Oz) 1,229 1,197 -2.6%

Нафта (Brent, $/barrel) 55.0 50.7 -7.9%

EUR 6M EUR 2Y EUR  5Y EUR 10Y

03.03. -0.68 -0.80 -0.42 0.36

10.03. -0.74 -0.83 -0.31 0.49

неделна промена (б.п.) -6.3 -3.1 11.0 12.9

USD 6M USD 2Y USD 5Y USD 10Y

03.03. 0.82 1.31 2.01 2.48

10.03. 0.88 1.35 2.10 2.57

неделна промена (б.п.) 5.6 4.8 9.2 9.7

Приноси во евро-зона и САД


