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Поважни настани: 

 Италија: Објавениот предлог-буџет за 2019 
не е во согласност со барањата на 

Европската комисија 
 Претставници на ЕЦБ: Побрз раст на 

стапката на инфлација во наредниот период 
 ФЕД: Зголемување на целното ниво за 

распонот на каматните стапки третпат во 

2018 година, за 25 б.п. 
 Состаноци на централните банки: Чешка, 

Индонезија, Филипини и Кина  
 Аргентина: Централната банка ќе ги 

таргетира монетарните агрегати и ќе ги 

ограничи интервенциите на девизниот пазар 
Во текот на неделата се зголеми загриженоста 

за одржливоста на долгот на Италија, по 

објавувањето на предлог-буџетот за 2019 
година од страна на италијанската влада. И 

покрај првичните изјави на премиерот на Италија, 
Џузепе Конте, и министерот за економија и финансии, 

Џовани Триа, дека буџетскиот дефицит на земјата во 
2019 ќе биде под 2% од БДП, сепак, владата на 

Италија го објави предлог-буџетот, според кој 

буџетскиот дефицит ќе изнесува 2,4% од БДП во 
наредните три години. Со предвиденото зголемување 

на буџетскиот дефицит, се очекува италијанската 
влада да ги финансира зголемените социјални 

трошоци, намалувањата на даноците и да ги зголеми 

инвестициите во јавната инфраструктура. Сепак, 
предложениот буџет за 2019 година не ги почитува 

препораките на Европската комисија, која постојано 
бараше од италијанската влада да се заложува за 

намалување на долгот на земјата.  
Говорот на претседателот на ЕЦБ, Марио Драги, 

придонесе за зголемување на очекувањата за 

забрзување на стапката на инфлација. Во 
говорот пред Европскиот парламент, претседателот 

Драги изјави дека очекува забрзување на стапката на 
инфлација и понатамошна конвергенција кон целното 

ниво од близу до, но под 2%. Во однос на 

наведувањето на динамиката на зголемување на 
каматните стапки на ЕЦБ, тој изјави дека ставот за 

задржување на тековното ниво на каматните стапки 
сè до крајот на летото во 2019 година упатува на 

можност за нивно зголемување на состанокот во 

септември 2019 година. Ваквиот говор на 
претседателот Драги, пазарните учесници го 

окарактеризираа како порестриктивен, при што 
главниот економист на ЕЦБ, Питар Прает во текот на 

неделата изјави дека ставот на Драги не бил 
поразличен од оној на претходниот состанок на ЕЦБ 

во септември. Исто така, Прает повтори дека 

нормализацијата на монетарната политика нема да се 
одвива со побрзо темпо од проекциите на јунскиот 

                                                      

1 Во истиот месец, стапката на невработеност во Германија 
неочекувано се намали од 5,2% на 5,1% (пазарите очекуваа 
стапката на невработеност да остане непроменета).  

состанок. Според Прает, каматните стапки ќе се 

одржат на тековно ниво и покрај солидните 

економски остварувања во еврозоната, главно поради 
тоа што сѐ уште слабата инфлација влијае за 

забавување на нормализирањето на монетарната 
политика. Во однос на ризиците за економскиот раст 

на еврозоната, Прает изјави дека и покрај тоа што тие 

се зголемуваат, сепак сѐ уште  немаат влијание врз 
реалните макроекономски показатели. 

Објавените економски показатели за 
еврозоната беа во различна насока. Според 

првичните ценовни податоци за септември,  стапката 

на инфлација во согласност со пазарните очекувања 
се зголеми од 2% на 2,1%, главно како резултат на 

повисоките цени на енергијата и прехранбените 
производи. Базичната инфлација неочекувано се 

намали од 1% на 0,9% на годишна основа, што 
упатува на тоа дека зголемувањето на вработеноста 

и платите во еврозоната не придонесува за 

зголемување на ценовните притисоци. Анализирано 
по одделни економии на еврозоната, стапката на 

инфлација во Германија1 се зголеми од 1,9% на 2,2%, 
главно како резултат на повисоките цени на 

енергијата, стоковите производи и храната, а во 

Франција се намали од 2,6% на 2,5%, додека во 
Италија остана непроменета на ниво од 1,6%. Во 

август, забрза растот на кредитирањето на 
домаќинствата и компаниите во еврозоната2, додека 

порастот на паричната маса М3 забележа забавување 
(3,5%% на годишна основа, наспроти 4% во 

претходниот месец). Деловните очекувања во 

еврозоната, мерени преку показателот ЕСИ, се 
намалија од 111,6 на 110,9 поени (пазарите очекуваа 

дека показателот ЕСИ ќе изнесува 111,2 поени). 
Според Европската комисија, ваквите движења ги 

одразуваат помалку поволните очекувања на 

производителите и потрошувачите. Показателите за 
деловната клима во Германија и Франција забележаа 

пад во септември. Имено, показателот ИФО во 
Германија забележа умерено намалување во 

септември од 103,9 на 103,7 поени, како одраз на 
зголемената неизвесност кај германските компании 

по ескалацијата на трговскиот спор помеѓу САД и 

Кина. Показателот ИНСЕЕ за деловната клима во 
Франција во текот на истиот месец се намали од 110 

на 107 поен.   

Исходот од состанокот на ФЕД беше во 

согласност со очекувањата, односно беше 

испорачано понатамошното затегнување на 
монетарната политика. ФЕД го зголеми целното 

ниво за распонот на каматните стапки третпат во 2018 
година, за 25 б.п., на нивото од 2-2,25%. 

Понатамошното нормализирање на монетарната 

2 Растот на кредитирањето на домаќинствата и нефинансиските 
корпорации се зголеми од 3% на 3,1% и од 4,1% на 4,2%, 
соодветно, што претставува најбрз раст од глобалната финансиска 
криза наваму.  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180926a.htm
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политика го потврдува ставот на ФЕД од јунскиот 
состанок дека економската активност во САД е 

солидна и дека досега не се гледа негативно влијание 

врз макроекономските податоци од досегашните 
политики на Трамп3. Во соопштението за јавност беше 

отстранета фразата „приспособлива“ монетарна 
политика, што според пазарите укажува на тоа дека 

ФЕД се обидува да сигнализира дека се приближува 

до неутралното ниво на каматни стапки. Членовите на 
Комитетот за монетарна политика ги потврдија 

очекувањата за уште едно зголемување на каматните 
стапки до крајот на тековната година, за следната 

година уште три зголемувања, и за 2020 година едно 
зголемување, односно т.н. дијаграм со точки (анг. 

„dot plot“) остана непроменет4.  

Економските показатели за САД беа главно 
позитивни. Според финалните податоци за БДП, 

економскиот раст во вториот квартал, како и што се 
очекуваше беше потврден на 4,2% на квартална 

ануелизирана основа. Во однос на пазарот на 

недвижности, продажбата на новите објекти за 
домување во август неочекувано се зголеми за 3,5% 

на месечна основа (пазарите очекуваа раст од 0,5% 
на месечна основа), по две последователни месечни 

намалувања. Растот на порачките за трајни добра во 
текот на истиот месец беше поголем од пазарните 

очекувања (4,5%, наспроти 2%). 

Високофреквентните податоци за личниот доход и 
личната потрошувачка во август остварија раст од 

0,3% и 0,2% на месечна основа. Во текот на истиот 
месец, базичниот дефлатор ПЦЕ остана непроменет, 

на 2% на годишна основа, четврти последователен 

месец по ред. Што се однесува до пазарот на труд, 
првичните барања за социјална помош, во неделата 

до 22 септември се зголемија за 13.000 барања, на 
ниво од 214.000 барања, најверојатно како одраз на 

привременото отпуштање на вработените поради 

ураганот Флоренс. Во однос на очекувањата за 
економската активност, индексот Чикаго ПМИ во 

септември се намали од 63,6 на 60,4 поени, 
сведувајќи се на најниското ниво во последните 5 

месеци, како одраз на подиндексите за 
производството,  новите порачки и за вработувањата. 

По состанокот на ФЕД, беа одржани 

состаноците на централните банки на 
Индонезија, Филипини и Кина. На состанокот на 

централната банка на Индонезија, каматната стапка 
беше зголемена по петти пат од средината на мај, за 

25 б.п. на ниво од 5,75%, со цел да се поддржи 

домашната валута. И на состанокот на централната 
банка на Филипини, референтната каматна стапка 

беше зголемена по четврти пат во период од пет 
месеци, за 50 б.п. на ниво од 4,5%, со цел справување 

со високата инфлација5 и зајакнување на домашната 
валута (пезо). Од друга страна, централната банка на 

Кина не ја следеше ФЕД, односно не направи промена 

на каматните стапки, и покрај зголемувањето на 
каматните стапки од страна на ФЕД и ризиците од 

депрецијациски притисоци за јуанот. 
На состанокот на централната банка на Чешка, 

каматната стапка беше зголемена за 25 б.п. на 1,5%, 

што претставува шесто зголемување во период од 
околу една година. Ваквиот чекор беше вкалкулиран 

од страна на инвеститорите, коишто ги засилија 
своите очекувања за уште едно зголемување на 

каматната стапка до крајот на 2018 година.  

Во текот на неделата, централната банка 

на  Аргентина усвои нова рамка на монетарната 

политика. Имено, централната банка ќе ги таргетира 
монетарните агрегати (наместо инфлацискиот 

таргет), и ќе дозволи флуктуација на девизниот курс 
во опсег од 34-44 пезоси за САД-долар, така што ќе 

интервенира само во случаи на поизразена 

депрецијација на домашната валута. Ваквите 
промени беа објавени заедно со ММФ, којшто го 

зголеми обемот на тригодишната програма на стенд-
бај аранжманот на Аргентина за 7 милијарди САД-

долари на ниво од 57 милијарди САД-долари, под 

услов централната банка да ги прекине 
интервенциите за поддршка на домашната валута6.

Позначајни пазарни движења 

Во текот на минатата недела, движењата на меѓународните финансиски пазари беа под влијание на 

зголемената загриженост за одржливоста на долгот на Италија, состанокот за монетарна политика на ФЕД и 
говорот на претседателот на ЕЦБ, Марио Драги во Европскиот парламент. Во такви услови, на почетокот на 

неделата дојде до поизразен раст на приносите во еврозоната, а анализирано по земји, приносите на 10-
годишните обврзници на  Германија достигнаа највисоко ниво во последните четири месеци (0,546%). Сепак, 

ваквите движења беа надоместени со објавувањето на планот за буџетот од страна на владата на Италија, 
при што беше забележан пад на приносите на државните обврзници на еврозоната коишто се сметаат за 

безбедни и пораст на приносите на периферните економии, и следствено, проширување на распоните помеѓу 

                                                      

3 На 24 септември стапија во сила најновите давачки на САД кон 
Кина, на производи во вредност од 200 милијарди САД-долари.  
4 Во однос на економските проекции, ФЕД ја ревидираше стапката 
на економски раст за 2018 и 2019 година нагоре, но до 2021 година 
очекува да се сведе до 1,8%. Од друга страна, стапката на 
инфлација за 2018 година остана непроменета, додека за следната 
година проекцијата е намалена од 2,1% на 2%. На пазарот на труд, 
се очекува стапката на невработеност да остане непроменета за 

следните две години, додека за тековната година се очекува нејзин 
умерен раст. 
5 Стапката на инфлација во август достигна највисоко ниво во 
последните девет години од 6,4%.  
6 https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/26/pr18362-
argentina-imf-and-argentina-authorities-reach-staff-level-agreement 
Воедно, на почетокот на неделата, гувернерот Луис Капуто поднесе 
оставка од приватни причини.  

https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_207318.aspx
http://www.bsp.gov.ph/publications/media.asp?id=4820
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-rates/china-leaves-rates-steady-after-fed-as-two-economies-diverge-idUSKCN1M707C
http://www.cnb.cz/en/public/media_service/press_releases_cnb/2018/20180926_monetary_policy_decision.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/26/pr18362-argentina-imf-and-argentina-authorities-reach-staff-level-agreement
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/26/pr18362-argentina-imf-and-argentina-authorities-reach-staff-level-agreement
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приносите на италијанските7 и на германските државните обврзници. Анализирано на неделна основа, 
приносите на безбедните обврзници во еврозоната само умерено се зголемија, и тоа најмногу на петгодишниот 

сегмент на кривата, а на италијанските обврзници имаа изразено променливи движења. Во САД, приносите 

не остварија позначителна промена, при што на краткиот сегмент на кривата дојде до умерено нагорно 
движење на приносите, а на долгиот сегмент до умерен пад на приносите, поради пазарните согледувања 

дека ФЕД посочува дека се приближува до неутралното ниво на каматни стапки. Валутниот пар евро/САД-
долар во текот на неделата се намали, главно под влијание на зголемената загриженост во еврозоната поради 

политичката неизвесност во Италија. Цената на нафтата во текот на неделата се зголеми на највисокото ниво 

од ноември 2014 година (83 САД-долари за барел), главно поради ставовите на пазарните аналитичари дека 
санкциите против Иран ќе влијаат за намалување на глобалната понуда на нафта. 

Селектирани пазарни показатели 

 

    

   

  
 

Календар за периодот 1 – 5 октомври 2018 година 

 

                                                      

7 Приносот на 10-годишните државни обврзници на Италија надмина 3%, за првпат од почетокот на септември.  

Понеделник 
1   октомври 

Вторник 
2    октомври 

Среда 
3    октомври 

Четврток 
 4   октомври 

Петок 
5   октомври 

Јапонија  –   показател за деловната 
клима Танкан (кв. 3) 
Германија – трговија на мало (јули) 
Еврозона –  стапка на невработеност 
(август), производен индекс ПМИ 
(септември) 
Велика Британија -  производен 
индекс ПМИ (септември) 
САД – производен индекс ИСМ 
(септември) 

Австралија – 
состанок за 
монетарната 
политика 

Еврозона – 
композитен индекс 
ПМИ (септември) 
САД – 
непроизводен 
индекс ИСМ, 
вработувања 
(септември)  
 

САД – порачки 
за индустријата 
(август), 
првични барања 
за социјална 
помош (недела 
до 29 
септември)  
 

Германија –  порачки за 
индустријата (август) 
САД –  новоотворени 
работни места, стапка на 
невработеност, просечна 
заработувачка по час 
(септември), 
надворешнотрговска 
размена (август) 


