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Поважни настани: 
 Европска комисија: Есенските проекции 

упатуваат на побрз економски раст и 

повисока стапка на инфлација следната 

година 
 САД: Сенатот на САД објави верзија на 

даночната реформа  
 Состаноци на централни банки: Австралија 

и Нов Зеланд 

Европската комисија ги објави есенските 

проекции, според кои се очекува економијата 
на еврозоната да забележи најбрз раст во 

последните 10 години. Имено, економијата на 
еврозоната забележа значително подобри 

остварувања во споредба со претходните проекции 

(заради солидната лична потрошувачка, посилниот 
глобален економски раст и пониската 

невработеност) и за оваа година се прогнозира 
економски раст од 2,2% (пролетните проекции на ЕК 

упатуваа на економски раст од 1,7%), а растот за 

2018 година беше ревидиран од 1,8% на 2,1%. 
Стапката на инфлација за 2017 година беше 

ревидирана надолу, од 1,6% на 1,5%, во услови на 
слаб раст на платите, додека за 2018 година истата 

беше ревидирана нагоре од 1,3% на 1,4%.  

Показателите за еврозоната беа во различна 

насока. Според финалниот податок, композитниот 

индекс ПМИ за еврозоната во октомври се намали од 
56,7 на 56 поени1, заради падот на подиндексот за 

услужниот сектор. Сепак, и покрај ваквата промена, 
композитниот индекс е високо над границата од 50 

поени, што упатува на солиден економски раст во 

еврозоната од околу 0,6% во последниот квартал. 
Во текот на неделата беа објавени податоците за 

индустриското производство на одделни земји од 
еврозоната. Имено, индустриското производство во 

Франција во септември се зголеми од -0,2% на 0,6% 

на месечна основа, додека индустриското 
производство во Италија се намали од 1,2% на -

1,3%. Во текот на истиот месец, индустриското 
производство во Германија, по високиот раст од 

2,6% во текот на минатиот месец, неочекувано се 
намали за 1,6% (наспроти пазарните очекувања за 

пад на индустриското производство од 0,8%). 

Ваквиот пад на индустриското производство е одраз 
на значителното намалување на производството на 

капитални добра. Од друга страна, порачките за 
индустријата во Германија во текот на истиот месец 

остварија неочекуван месечен раст од 1%, како 

резултат на зголемената побарувачка од другите 
земји од еврозоната за капитални производи, 

вклучувајќи машини и возила, што укажува на 
позитивен придонес во економскиот раст во 

последниот квартал. Во септември, во услови на 
побрз пад на увозот (од 1%) во однос на извозот 

                                                      

1 Првичниот податок за композитниот индекс ПМИ укажуваше на 
пад на индексот на ниво од 59,9 поени.  

(0,4%), дојде до проширување на трговскиот 
суфицит на Германија, од 21,6 на 21,8 милијарди 

евра.  

Во однос на политичката неизвесност во Шпанија, во 
текот на неделата шпанскиот уставен суд го 

поништи едностраното прогласување независност од 
страна на каталонскиот парламент на 27 октомври. 

Притоа, прогласувањето независност беше 

категоризирано како сериозна закана за владеењето 
на правото, што придонесе за загрозување на 

суверенитетот на државата. Исто така, агенцијата за 
кредитен рејтинг „Мудис“ истакна дека каталонската 

криза би можела да има дестабилизирачко влијание 
и пошироко во Европа, со оглед на тоа што 

политичките случувања стануваат сè позначајни, и 

покрај намалените ризици во Европа пред 
одржувањето на референдумот во Каталонија. Во 

текот на неделата, „Блумберг“ соопшти дека 
правната служба на Европската централна банка (со 

која претседава Антонио Тајани) смета дека 

упатствата на телото за суперревизија на ЕЦБ за 
нефункционалните кредити ги надминуваат 

надлежностите на централната банка. Имено, новите 
упатства на ЕЦБ (издадени во октомври 2017 

година), ги обврзуваат банките да издвојуваат 
резерви во износ од целата потенцијална загуба на 

нефункционалните кредити коишто не се покриени 

со обезбедување за две години, и за тие што се 
обезбедени во период од седум години. Новите 

упатства ќе се применуваат на кредити кои 
стануваат нефункционални од 2018 година, а ЕЦБ ја 

разгледува можноста да издаде нови упатства во 

текот на првиот квартал на 2018 година, во однос на 
постоечките нефункционални кредити.    

Во текот на неделата, Сенатот на САД ја објави 
својата верзија на даночната реформа, која 

значително се разликува од онаа за која се 

дебатираше во Претставничкиот дом на САД. 
Една од разликите помеѓу верзиите на 

Претставничкиот дом и на Сенатот на САД е тоа што 
во верзијата на Сенатот за даночната реформа се 

предвидува пролонгирање на намалувањето на 
корпоративната даночна стапка за 2019 година и 

непроменет број на даночните групи (седум). И 

покрај тоа што не е невообичаено двете тела да 
дадат различни закони за даночната реформа во 

почетните фази, сепак тоа придонесе да се зголеми 
неизвесноста околу даночната реформа, а 

следствено на тоа се зголемува веројатноста за 

евентуално одложување на изгласувањето на 
даночната реформа.  

Податоците за САД беа под очекувањата. 
Имено, првичниот податок за довербата на 

потрошувачите според Универзитетот Мичиген 
покажа намалување на довербата на потрошувачите 

според Универзитетот Мичиген од 100,7 на 97,8 

поени. Според високофреквентните податоци за 
пазарот на труд, првичните барања за социјална 
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помош во неделата до 21 октомври се зголемија за 
10.000, и го достигнаа нивото од 239.0002 барања. 

 

Во текот на неделата беа одржани состаноците 
на централните банки на Австралија и Нов 

Зеланд. Како што се очекуваше, на состанокот на 
централната банка на Австралија беше задржана 

тековната поставеност на монетарната политика, 

при што референтната каматна стапка остана на 
историски ниско ниво од 1,5%. На тој начин, 

централната банка сигнализираше дека и во 
наредните месеци нема да ја промени поставеноста 

на монетарната политика, со оглед на тоа сè уште се 
соочува со ниска инфлација и бавен раст на платите. 

И Централната банка на Нов Зеланд не ја промени 

основната каматна стапка, и таа остана на ниво од 
1,75%, при што во соопштението на централната 

банка беше наведено дека влијанијата на новите 
владини политики врз економијата остануваат 
„многу неизвесни“. 

 
Објавените показатели за Кина главно беа 

позитивни. Имено, стапката на инфлација во 
октомври се зголеми од 1,6% на 1,9% на годишна 

основа (пазарите очекува инфлацијата да изнесува 
1,8%), пред сѐ како резултат на побавниот пад на 

цените на прехранбените производи, и поради 

растот на цените на стоките и услугите наменети за 
домаќинствата (Household goods and services), 

транспортот и комуникациите. Во однос на 
надворешнотрговската размена, беше забележан 

побавен раст на извозот и увозот во октомври3, 

сигнализирајќи побавен економскиот раст во текот 
на втората половина на годината, пред сѐ бидејќи 

мерките коишто ги презеде кинеската влада за 
намалување на загадувањето негативно влијаеја врз 

индустриското производство. Во такви услови, 

суфицитот во надворешнотрговската размена се 
зголеми од 28,47 на 38,17 милијарди САД-долари. 

Следствено на тоа, девизните резерви во октомври 
го продолжија осум месечниот раст, зголемувајќи се 

за 700 милиони долари на ниво од 3,109 трилиони 
долари, укажувајќи на тоа дека построгите контроли 

за движењето на капиталот ги дават посакуваните 

резултати. 

                                                      

2 Податокот за првични барања за социјална помош за неделата 
до 14 октомври беше ревидиран нагоре од 222.000 на 223.000. 

3 Стапката на раст на извозот се намали од 8,1% на 6,9%, а на 
увозот од 18,7% на 17,2%.  
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Позначајни пазарни движења 

Во еврозоната, изјавите на неколку членови од ЕЦБ во насока на определување на краен датум за завршување 

на програмата за откуп на актива, поттикнаа засилени пазарни очекувања за повисоки каматни стапки што 
предизвика раст на приносите државните обврзници, особено на подолгите сегменти. Исто така, на пазарите 

на фјучерси на обврзници беа регистрирани голем број трансакции во насока на продажба на 10-годишен 
фјучерс на германска државна обврзница, што претставуваше поддршка на веќе започнатиот тренд на 

зголемување на приносите. И покрај зголемените неизвесности поврзани со даночната реформа во САД, 

трендот на раст на приносите од еврозоната се одрази и во САД, но сепак валутниот пар евро/САД-долар 
забележа умерена апрецијација од 0,5% (од 1,1608 на 1,1665 САД-долари за евро). Цената на златото на 

неделна основа се зголеми од 1.275 на 1.284 САД-долари за унца, како резултат на пониската вредност на 
американскиот долар. Цената на нафтата продолжи да се зголемува и во текот на оваа недела, зголемувајќи се 

од 62,02 на 63,49 САД-долари за барел, по зголемените очекувања дека Саудиска Арабија ќе ги задржи 
определбите за намалување на понудата на нафта. 

 
Селектирани пазарни показатели 

 

 

 
 

 
Календар за периодот 13 – 17 ноември 

 
Понеделник 
13 ноември 

Вторник 
14 ноември 

Среда 
15 ноември 

Четврток 
16 ноември 

Петок 
17 ноември 

 Кина – индустриско 
производство (октомври) 
Еврозона -  првичен 
податок за БДП (кв. 3), 
индустриско 
производство (септември) 
Германија – показател 
ЗЕВ (ноември) 
Јапонија – БДП (кв.3) 
Велика Британија – 
стапка на инфлација 
(октомври) 

Франција – стапка на 
инфлација (октомври) 
Велика Британија – 
стапка на невработеност 
(октомври) 
САД – стапка на 
инфлација, трговија на 
мало (октомври), 
показател Емпаер стејт 
(ноември) 

Велика Британија – 
трговија на мало (октомври) 
Еврозона - стапка на 
инфлација (октомври) 
САД – индустриско 
производство (октомври), 
индекс Филаделфија ФЕД, 
индекс НАХБ (ноември), 
првични барања за социјална 
помош (недела до 11 
ноември) 
 

САД – број на 
започнати градби на 
куќи, издадени 
одобренија за градба 
(октомври) 

 
 


