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Поважни настани: 

 Трговска рестрикции: Натамошни царини од 
страна на администрацијата на САД и 

противмерки од Кина 
 ЕЦБ: Објавен е записникот од состанокот во 

јуни  
 Европска комисија: Објавени се летните 

проекции  
 Обединето Кралство: Објавена т.н. Бела 

книга на Брегзит 
 Банка на Канада: Затегнување на 

монетарната политика 
Трговските тензии помеѓу САД и Кина 

продолжија и оваа недела, со најавите за 
натамошни царини од САД кон Кина и 

соодветно противмерки од Кина. Имено, 

администрацијата на американскиот претседател 
Доналд Трамп се закани дека ќе наметне нови увозни 

давачки од 10% на кинески производи во вредност од 
200 милијарди САД-долари. Во тој контекст владата 

на Кина предупреди дека ќе преземат противмерки 
доколку САД ги воведе најавените увозни давачки. 

Пазарните аналитичари1 сметаат дека негативните 

ефекти од ескалацијата на трговските односи помеѓу 
САД и Кина ќе се пренесат врз кинеската економија, 

но не во значителен обем. Тековно, САД не е главен 
извозен пазар на Кина, а домашната побарувачка има 

поголем придонес врз економскиот раст наспроти 

нето-извозот. Во однос на ризиците за економскиот 
раст на Кина, аналитичарите сметат дека високиот 

долг на приватниот сектор и забавувањето на 
активноста во градежниот сектор се далеку поголеми 

закани од увозните давачки, коишто би имале 
негативно влијание врз економската активност и врз 

вредноста на кинеската валута. Зголемена 

загриженост за инвеститорите создадоа најновите 
објавени податоци коишто покажаа дека во јуни 

суфицитот во размената на Кина со САД достигна 
историски највисоко ниво, како резултат на 

солидниот извоз, односно се зголеми од 24,58 на 

28,97 милијарди САД-долари2. Во тој контекст, 
пазарните аналитичари сметаат дека ваквите 

податоци може да предизвикаат заострување на 
трговските тензии помеѓу САД и Кина. Во однос на 

ценовните показатели, стапката на инфлација во 

јуни, како и што се очекуваше, се зголеми од 1,8% на 
1,9% на годишна основа. 

Според објавениот записник од состанокот на 
ЕЦБ, одржан на 14 јуни, членовите на Советот 

заклучиле дека ЕЦБ ќе ги задржи каматните 
стапки на рекордно ниско ниво колку што е 

потребно. Според записникот, членовите на Советот 

сметаат дека во услови на сè уште присутна 
неизвесност во однос на конвергенцијата на стапката 

                                                      

1 Commerzbank, Week in Focus, 13 July 2018.  
2 Извозот од Кина кон САД изнесуваше 42,62 милијарди САД-долари 
и ваквото рекордно ниво се образложува, меѓу другото, и со 

на инфлација кон целното ниво, постои потреба од 

претпазливост при водењето на монетарната 

политика. Во тој контекст, посочуваат дека 
зголемување на референтната каматна стапка би се 

случило единствено доколку инфлацијата и натаму се 
движи кон таргетираното ниво. Како ризици за 

натамошното засилување на ценовните притисоци во 

еврозоната и за економскиот раст, членовите на 
Советот ги наведоа трговските тензии коишто 

преовладуваат на финансиските пазари во 
последниот период. Во врска со крајот на откупот на 

хартии од вредност, членовите очекуваат дека тој ќе 

заврши во декември, но имајќи ја предвид тековната 
неизвесност, крајот на откупот ќе зависи од најновите 

економски остварувања.  

Во текот на неделата, Европската комисија ги 

објави летните проекции. Европската комисија ги 
ревидира надолу проекциите за економскиот раст на 

еврозоната за оваа година, од 2,3%, според 

пролетните проекции, на 2,1% (за разлика од 
остварениот раст од 2,4% во 2017 година), 

наведувајќи го како причина неповолното 
надворешно окружување, односно трговските тензии 

со САД, а ги зголеми прогнозите за инфлацијата во 

еврозоната, од 1,5% на 1,7%, под влијание на 
повисоката цена на нафтата. Според проекциите на 

ЕК, забавувањето на економската активност во 
еврозоната ќе се почувствува кај повеќето економии, 

но најмногу се очекува дека ќе биде погодена 
Италија, којашто би забележала најниска стапка на 

економски раст во еврозоната, од 1,3% во 2018 

година (1,5% според претходните проекции). Исто 
така, и проекциите за економскиот раст за оваа 

година во Германија, Франција и Шпанија беа 
ревидирани надолу, односно од 2,3% на 1,9%, од 2% 

на 1,7% и од 2,9% на 2,8%, соодветно. 

Во текот на неделата, претседателот на ЕЦБ, Марио 
Драги, повторно повика за формирање заедничка 

шема за осигурување на депозитите за еврозоната, 
откако таа не беше разгледана од страна на лидерите 

на ЕУ на последниот самит на ЕУ. Во однос на 
монетарната политика на ЕЦБ, гувернерот на 

Франција, Франсоа Вилерој де Гало, изјави дека 

првото зголемување на каматните стапки од страна 
на ЕЦБ, најрано би можело да се случи во одреден 

момент во текот на летото на 2019 година, доколку 
движењето на стапката на инфлација поддржува 

такво зголемување. 

Објавени поволни показатели за еврозоната. Во 
мај, индустриското производство во еврозоната се 

зголеми за 1,3% на месечна основа, заради 
производството на трајни и нетрајни производи и 

енергија. Анализирано по поодделни земји, 

зголемените продажби на одредени производители, со цел да ги 
избегнат царините коишто стапија во сила овој месец. 

https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2018/html/ecb.mg180712.en.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2018-interim-economic-forecast-resilient-growth-amid-increased-uncertainty_en
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индустриското производство во Италија се зголеми за 
0,7% на месечна основа, а во Франција се намали за 

0,2% на месечна основа. Показателот за деловна 

доверба Сентикс неочекувано се зголеми од 9,3 на 
12,1 поен за јули (наспроти пазарните очекувања за 

пад на 8,2 поени). Објавените показатели за 
најголемата економија во еврозоната, Германија, се 

движеа во различна насока. Имено, стапката на 

инфлација во јуни како што се очекуваше остана на 
нивото од 2,1% на годишна основа. Од друга страна, 

помалку поволен беше показателот за очекувањата 
на инвеститорите во Германија за јули. Имено, 

показателот ЗЕВ во Германија неочекувано се намали 
од -16,1 на -24,7 поени (на пазарите се очекуваше 

дека показателот ќе изнесува -18 поени), сведувајќи 

се на најниското ниво од август 2012 година, делумно 
како резултат на загриженоста од влијанието на 

зголемените трговски тензии со САД. 

И објавените макроекономски показатели за 

американската економија беа поволни. Стапката 

на инфлација во јуни, како и што се очекуваше, се 
зголеми од 2,8% на 2,9%, остварувајќи го најбрзиот 

годишен раст во последните 6,5 години, делумно како 
резултат на повисоките цени на здравствената 

заштита и продажбата на автомобили. И базичната 
инфлација се зголеми, од 2,2% на 2,3% на годишна 

основа. Во истиот месец, цените на производителите 

на индустриски производи се зголемија од 3,1% на 
3,4% на годишна основа, поради растот на цените во 

услужниот сектор. Во однос на пазарот на труд, 
објавените податоци за првичните барања за 

социјална помош упатуваат на понатамошно 

подобрување на овој пазар. Имено, првичните 
барања за социјална помош во неделата до 7 јули 

неочекувано се намалија за 18.000, сведувајќи се на 
214.000 барања (пазарите очекуваа дека првичните 

барања за социјална помош ќе изнесуваат 225.000 

барања). 
Во текот на неделата претседателот на ФЕД, Џером 

Пауел, изјави дека верува дека остварувањата на 
американската економија се солидни, а во однос на 

даночната реформа иницирана од американскиот 
претседател Доналд Трамп и зголемените буџетски 

расходи, Пауел изјави дека таквите мерки ќе дадат 

значителна поддршка за економската активност 
најмалку во наредните три години. Сепак, како 

ризици коишто можат да влијаат негативно врз 
економската активност на САД, претседател Пауел ги 

издвои увозните давачки коишто ги наметнува САД и 

трговските тензии со нејзините најголеми трговски 
партнери. Во однос на насоката на монетарната 

политика на ФЕД, претседателот на ФЕД 
Филаделфија, Патрик Харкер, изјави дека побрзиот 

раст на стапката на инфлација би го убедил да 

поддржи уште две затегнувања на монетарната 
политика оваа година, но нагласи дека треба 

внимателно да се следи кривата на принос и дали 
постојат ризици дека таа ќе стане инверзна. 

На состанокот за монетарна политика на 
Банката на Канада беше зголемена 

референтната каматна стапка. Имено, во услови 

на повисок проценет економски раст за второто 
тримесечје и зголемени инфлациски притисоци, на 

состанокот беше зголемена основната каматна стапка 
за 25 б.п. на ниво од 1,5%, при што во соопштението 

на централната банка беше нагласено дека 

централната банка ќе продолжи со понатамошни 
зголемувања на референтната каматна стапка во 

наредниот период. Воедно, ваквото зголемување на 
основната каматна стапка беше четвртото 

зголемување од јули 2017 година, наваму.  

Владата на Велика Британија во текот на 

неделата ја објави т.н. Бела книга на Брегзит 

(Brexit White Paper). Документот се состои од 104 
страници и се однесува на минатонеделното 

усвојување на планот за идните преговори со ЕУ 
околу излезот на земјата од Унијата, со кој се 

предлага создавање зона на слободна трговија меѓу 

Обединетото Кралство и ЕУ по Брегзит. Белата книга 
се состои од четири поглавја: економско партнерство, 

безбедност, соработка и институционалните 
аранжмани. Сепак, поголемиот дел од дебатата се 

однесува на првиот дел, односно за идните економски 

односи на земјата. Според Владата на Обединетото 
Кралство, новите односи може да бидат во форма на 

Договор за асоцијација (англ. Association Agreement) 
со Европската Унија. Во тој контекст, со таков договор 

би се постигнале посилни врски отколку со 
традиционалниот договор за слободна трговија, како 

што се трговските односи со ЕУ и Канада и слични 

услови на односите на ЕУ со Украина. 

 
Позначајни пазарни движења 

Во текот на минатата недела, на пазарите во еврозоната и САД поголемо влијание имаа зголемените трговски 
тензии помеѓу САД и Кина и случувањата поврзани со Брегзит. Сепак, и покрај зголемената загриженост од 

ескалација на трговската војна помеѓу САД и Кина, на неделна основа дојде до умерен раст на приносите, 
главно како резултат на поволниот показател за деловна доверба и говорот на претседателот на ЕЦБ, Марио 

Драги, којшто укажа дека монетарниот стимул од ЕЦБ е ефикасен и дека ќе придонесе за посилен економски 
раст и ценовни притисоци. Во САД, движењата на приносите во текот на неделата главно беа под влијание на 

информациите дека САД и Кина можат да ги продолжат преговорите со цел да најдат компромис за решавање 

на трговскиот спор. Во тој контекст, кривата на принос во САД и натаму се израмнува, при што распонот 
помеѓу 10-годишните и 2-годишните државни обврзници се сведе на само 26 б.п., што е најниското ниво од 

2007 година. Ваквото движење главно произлегува од растот на приносите на краткиот сегмент на кривата, 
како резултат на зголемените очекувања на пазарите дека ФЕД ќе продолжи со затегнување на монетарната 

политика, поради зголемувањето на инфлацијата во САД и можниот инфлациски ефект од трговските давачки. 

https://www.bankofcanada.ca/2018/07/fad-press-release-2018-07-11/
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Од друга страна, во услови на зголемени очекувања дека трговските тензии со Кина би можело негативно да 
влијаат врз глобалниот економски раст и економскиот раст во САД, приносите на долгиот сегмент на кривата 

и натаму се речиси непроменети. Во однос на движењето на вредноста на еврото и САД-доларот, и покрај тоа 

што и двете валути апрецираа во однос на останатите главни валути, сепак поради зголемената побарувачка 
за САД-долари и поради позитивните ефекти од повисоките цени на производителите на индустриски 

производи во САД, американскиот долар апрецира во однос на еврото. Од друга страна, во услови на 
зголемената загриженост од трговските тензии со САД, вредноста на кинескиот јуан се намали за 0,8%, 

сведувајќи се на најниското ниво од август 2017 година. Цената на златото на неделна основа се намали под 

влијание на повисоката вредност на САД-доларот. Цената на нафтата исто се намали, како резултат на 
информациите за рестартирање на производството на нафта од страна на Либија и загриженостите дека 

ескалацијата на трговската војна би предизвикала намалување на побарувачката за овој енергент. 

Селектирани пазарни показатели 

    

   
 

 
Календар за периодот 16 – 20 јули 2018 година 

 

 

Понеделник 
16 јули 

Вторник 
17 јули 

Среда 
18 јули 

Четврток 
19 јули 

Петок 
20 јули 

Кина – БДП (кв. 2), 
индустриско 
производство (мај)  
САД –  трговија на 
мало (мај), индекс 
Емпаер стејт (мај)   

Велика Британија – 
стапка на невработеност 
(јуни), просечна 
заработувачка по час 
(мај)  
САД –  индустриско 
производство (јуни), 
индекс НАХБ (јули)  

Еврозона, Велика 
Британија – стапка 
на инфлација (јуни) 
САД –  број на 
започнати градби, 
издадени одобренија 
за градба (јуни)   

Велика Британија – 
трговија на мало (јуни) 
САД – индекс 
Филаделфија ФЕД 
(јуни), првични барања 
за социјална помош 
(недела до 14 јули)  
 

Јапонија – стапка на 
инфлација (јуни)  


