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 На меѓународните финансиски пазари се 
намали одбивноста за преземање ризик 

 Светска банка: Надолна ревизија на 

прогнозите за глобалниот економски раст 
 Состанок на ЕЦБ: Пролонгирање на периодот 

во којшто каматните стапки би останале на 
исто ниво 

 Трговски односи помеѓу САД и Мексико: 

Постигнат договор за спречување на 
миграцијата од Мексико кон САД 

 Состанок на Централната банка на 
Австралија: Намалување на основната 

каматна стапка за 25 б.п. на историски 

најниско ниво од 1,25% 

Светската банка објави дека ги ревидира 

надолу прогнозите за глобалниот економски 
раст за 2019 година, од 2,9% на 2,6%, во услови на 

најслаб раст на глобалната трговија од глобалната 

финансиска криза досега, пад на деловната доверба 
и слаби инвестиции во брзорастечките и земјите во 

развој, при што смета дека преовладуваат надолните 
ризици. Проектираниот економски раст за САД за 

оваа година се задржа на 2,5%, а за еврозоната беше 

ревидиран од 1,6% на 1,2%. 

По состанокот на ЕЦБ, одржан на 6 јуни, 

пазарните учесници согледаа пораки за помало 
олабавување на монетарната политика од 

очекуваното. ЕЦБ направи промена во 
наведувањето на  монетарната политика, односно 

беше посочено дека се пролонгира периодот во 

којшто каматните стапки би останале на истото ниво 
најмалку во текот на првата половина на 2020 година, 

наместо до крајот на 2019 година како што беше 
посочено на мартовскиот состанок. Оваа одлука беше 

неочекувана за пазарните учесници, коишто имаа 

вградено во очекувањата веројатност од 50% за 
намалување на каматната стапка во септември оваа 

година. Исто така, беа објавени и дополнителни 
детали за каматната стапка на новите таргетирани 

долгорочни операции за рефинансирање (TLTRO III), 

според кои каматната стапка ќе биде повисока за 10 
б.п. од референтната каматна стапка (MRO), но не 

пониска од депозитната стапка зголемена за 10 б.п., 
што претставуваат релативно понеповолни услови од 

претходната операција ТЛТРО. Претседателот Драги 
наведе дека ЕЦБ ги има на располагање сите 

инструменти за да ја поддржи економската активност, 

вклучително и повторно активирање на програмите 
за квантитативно олеснување преку откуп на хартии 

од вредност. Според последните макроекономски 
проекции, очекуваниот раст на БДП за 2019 година 

                                                      

1 Во мај беше забележан значително понизок раст на цените на 
услугите, поврзан со различниот период на Велигден оваа година.  
2 Особено слаб раст на бројот на нововработени беше забележан 
во производствениот и градежниот сектор, што се поврзува со 

беше ревидиран од 1,1% на 1,2%, а за 2020 година 

од 1,6% на 1,4%. Проекцијата за инфлацијата беше 

намалена за следната година од 1,5% на 1%. 
Пазарните аналитичари сметаат дека политиката на 

ЕЦБ ќе биде приспособлива уште извесен период, во 
услови на слаб економски раст и отсуство на нагорно 

движење на инфлацијата, како и поради политичките 

предизвици во еврозоната. 
Објавените показатели за еврозоната не беа 

поволни. Според првичните податоци, стапката на 
инфлација во мај се намали од 1,7% на 1,2%, во 

услови на забавување на растот на цените на 
енергијата и на пониска базична инфлација1 (0,8%, 

наспроти 1,3% во претходниот месец). Кварталната 

стапка на раст на БДП во првото тримесечје беше 
потврдена на нивото од 0,4%, со најголем придонес 

во растот на личната потрошувачка. Во Германија, 
беше објавен неповолен податок за индустриското 

производство, според кој тоа забележа месечен пад 

од -1,9% во април, при послаби остварувања кај 
речиси сите компоненти.  

Оваа недела Европската комисија потврди дека 
Италија не ги испочитувала фискалните критериуми 

на ЕУ, а се очекува дека тоа ќе се случи и во 2019 и 
2020 година, така што препорача да бидат преземени 

дисциплински мерки. Следствено, Европскиот совет 

треба да разгледа дали ќе започне формална 
процедура за прекумерен дефицит за земјата, што би 

довело до обемни парични казни. Наспроти тоа, 
вицепремиерите Матео Салвини и Луиџи ди Мајо 

изјавија дека владата е подготвена за конструктивен 

дијалог со Европската комисија. 
 

Во САД, економските показатели главно беа 
под очекувањата. Бројот на нововработени лица во 

приватниот сектор во мај (75.000) беше значително 

под очекувањата (175.000)2, исто како и растот на 
просечните плати (3,1%, наспроти 3,2%). 

Истовремено, стапката на невработеност се задржа 
на нивото од 3,6% (најниско во период од 49 години) 

и беше во рамки на пазарните очекувања. Во истиот 
месец, производниот индекс ИСМ се намали од 52,8 

на 52,1 поен, што е најниско ниво од октомври 2016 

година, додека непроизводниот индекс ИСМ се 
зголеми од 55,5 на 56,9 поен, со што беа потврдени 

дивергентните движења кај производниот и 
пообемниот сектор на услуги. Трговскиот дефицит во 

април се стесни за 2,1% на месечна основа, на 

нивото од 50,8 милијарди САД-долари, во услови на 
поизразен пад на увозот од извозот, што беше во 

склад со пазарните очекувања. Во овие податоци не 
се опфатени ефектите од ескалацијата на трговските 

неповолните влијанија од наметнатите царини од страна на 
администрацијата на САД.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190606~1876cad9a5.en.html
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тензии со Кина и Мексико во мај. Во Бежовата книга 

на ФЕД беше забележано дека растот на 

американската економија е скромен од април до 
средината на мај, што е умерено подобра проценка 

отколку во претходниот период. Производствената 
активност беше оценета како позитивна, и покрај 

неизвесноста поради трговската војна со Кина, а 

личната потрошувачка и работните места забележаа 
умерен раст. Во говорот во рамки на Конференцијата 

на ФЕД за монетарна стратегија, алатки и 
комуникациски практики, претседателот на ФЕД, 

Џером Пауел, пренесе подготвеност за соодветна 
реакција на монетарната политика, преку 

намалување на каматните стапки, како одговор на 

ризиците од заострените трговски односи на 
глобално ниво.  

 
Оваа недела не беше забележано позитивно 

поместување во трговските односи помеѓу САД 

и Кина. Во коминикето од Самитот на министрите за 
финансии на земјите од Г20, одржан во текот на 

викендот во Фукуока, Јапонија, беше наведено дека 
трговските и геополитичките тензии се засилени, што 

ги зголемува ризиците за подобрување на глобалниот 
раст и воедно, беа пренесени заложби дека 

надолните ризици ќе бидат соодветно решавани. 

Сепак, не беше експлицитно пренесен повик да се 
реши продлабочениот трговски конфликт помеѓу САД 

и Кина. Во рамките на Самитот, секретарот на 
Министерството за финансии на САД, Стивен Мнучин, 

изјави дека имал конструктивна средба за трговските 

прашања со гувернерот на Централната банка на 

Кина, Ји Ганг, и пренесе став дека доколку Кина има 
намера да продолжи со договорот, тоа треба да биде 

во склад со условите што ги бараат САД. Инаку, во 
текот на неделата гувернерот Ји Ганг изјави дека 

Кина има „огромен“ простор за приспособување на 

монетарната политика, доколку трговските тензии со 
САД ескалираат и дека умерената депрецијација на 

јуанот се должи на притисоците од страна на САД. 
Од друга страна, позитивна вест за пазарите 

претставуваше постигнатиот договор помеѓу 
САД и Мексико, откако претходната недела САД се 

заканија дека ќе воведат царини кон Мексико од јуни. 

Според договореното, идејата за царини од САД е 
повлечена поради заложбите на властите на Мексико 

дека ќе преземат активности за спречување на 
големата миграција кон САД, така што Мексико има 

три месеци за да воведе мерки за постигнување на 

таа цел.  

Централната банка на Австралија ја намали 

основната каматна стапка за 25 б.п. на историски 
најниското ниво од 1,25%, со цел да го поддржи 

растот на вработеноста и да обезбеди поголема 
доверба дека инфлацијата ќе биде во согласност со 

среднорочното целно ниво. Оваа одлука беше 

очекувана, и покрај тоа што претставува прва 
промена на каматната стапка од август 2016 година.

Позначајни пазарни движења 
И оваа недела беше забележано намалување на приносите (пораст на цените) на државните обврзници од 

двете страни на Атлантикот, како одраз на согледувањата дека монетарните политики на ФЕД и на ЕЦБ се 
приспособливи, како и поради неизвесноста предизвикана од глобалните трговски превирања. Приносите на 

10-годишните германски државни обврзници се сведоа на историски најниското ниво. Сепак, цените на 

акциите на глобално ниво се зголемија, што во значителен дел се должи на подобрувањето на трговските 
релации помеѓу САД и Мексико. Валутниот пар ЕУР/УСД се зголеми оваа недела, во услови на послаби 

економски податоци за САД и изјавата на претседателот на ФЕД за подготвеноста за намалување на 
каматните стапки, од една страна, а потоа и поради согледувањата на пазарните учесници за помало 

олабавување на ЕЦБ од очекуваното, од друга страна. Зголемената побарувачка за безбедни инструменти 
предизвика и највисок неделен раст на цената на златото оваа година. Од почетокот на годината досега 

цената на златото е повисока за околу 59 САД-долари за унца.  

 
Селектирани пазарни показатели 

 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook201906.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20190604a.htm
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/communique.htm
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