
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
НЕДЕЛЕН ПАЗАРЕН ПРЕГЛЕД  14 – 18 септември 2020 година 

Дирекција за операции на финансиските пазари 

 На меѓународните финансиски пазари се 
намали склоноста за преземање ризик  

 ФЕД: Промена во наведувањето на 

монетарната политика 
 ОЕЦД: Побрзо закрепнување на светската 

економија 
 Централни банки на Англија и Јапонија: 

Задржување на тековната поставеност на 

монетарната политика 

Во текот на неделата и натаму брзо растеше 

бројот на новозаразени лица од корона-

вирусот. Имено, беше забележан значителен раст на 
бројот на новозаразени лица од корона-вирусот во 

Европа, а тренд на зголемување имаше и во 
останатите континенти низ светот. До крајот на 

неделата, бројот на лица заразени од вирусот во 
глобални рамки го надмина нивото од 31 милион, а 

бројот на починати лица изнесуваше 964.762. 

Анализирано по земји, во Индија имаше 641.153 
случаи на новозаразени лица во текот на неделата, по 

што следеа САД и Бразил (276.740 и 212.553 заразени 
лица, соодветно). Во Европа, најголем број 

новозаразени лица беше забележан во Франција и 

Шпанија, со 66.869 и 50.696, соодветно. Во такви 
услови, Велика Британија, Франција, Шпанија и 

Холандија беа меѓу земјите коишто се подготвуваат да 
воведат нови рестриктивни мерки за да го сопрат 

ширењето на корона-вирусот1. Претседателот на САД, 
Доналд Трамп, изјави дека за три до четири недели 

може да се очекува вакцина против корона-вирусот, 

којашто би била подготвена за дистрибуција пред 
претседателските избори, коишто ќе се одржат на 3 

ноември. Претседателот Трамп изјави дека очекува 
секој жител на САД да биде вакциниран против 

корона-вирусот до април 2021 година. Исто така, 

претставници од Центарот за контрола и превенција 
на болести на Кина пренесоа дека вакцините против 

корона-вирусот коишто се развиваат во земјата можат 
да бидат готови за употреба за пошироката јавност во 

ноември. Во Кина тековно четири потенцијални 

вакцини се во последната фаза од клиничките 
испитувања, а најмалку три од нив веќе се понудени 

во рамките на програмата за специјални итни 
протоколи започната во јули2. Во текот на неделата, 

ЕУ постигна договор со француската компанија 
„Санофи“ и британската компанија „ГСК“ за набавка на 

300 милиони дози од нивната потенцијална вакцина 

против корона-вирусот, којашто би била одобрена 

следната година.  

                                                      

1 Светската здравствена организација предупреди дека неделните 
случаи на корона-вирус се зголемуваат во Европа со повисока 
стапка отколку за време на врвот на пандемијата во март, откако 
бројот на нови случаи надмина 300.000 минатата недела. 
2 Конкретно, компаниите „China National Pharmaceutical Group 
(Sinopharm)“ и „Sinovac Biotech“ подготвуваат три вакцини, а 
четвртата вакцина ја развива компанијата „CanSino Biologics“.  

Во фокусот на пазарните учесници беше 

состанокот за монетарна политика на ФЕД. Во тој 

контекст, на состанокот на ФЕД, одржан на 15 и 16 
септември, ФЕД направи официјална промена во 

наведувањето на монетарната политика, во склад со 
преодот кон флексибилно просечно целно ниво на 

инфлацијата. Според тоа, ФЕД истакна дека „ќе биде 

соодветно да се задржи тековното целно ниво на 
референтната каматна стапка додека условите на 

пазарот на трудот достигнат нивоа што се во 
согласност со оценките на Комитетот за максимална 

вработеност и додека инфлацијата се искачи на 2% и 
е на пат умерено да надминува 2% извесен период“. 

Претседателот Пауел појасни дека со ваквото 

наведување монетарната политика и натаму е особено 
приспособлива сè додека не се постигне економско 

закрепнување. ФЕД не направи промена на целното 
ниво на референтната каматна стапка, коешто и 

натаму е 0 - 0,25% и потврди дека ќе го задржи 

откупот на хартии од вредност во рамките на 
програмата за квантитативно олеснување „најмалку 

на тековното ниво“.  

ФЕД ги објави и најновите проекции, во кои 

очекувањата за економската активност беа 
ревидирани нагоре, така што се предвидува помал пад 

на БДП за оваа година, од 3,7% (пад од 6,5% според 

претходните проекции) и стапка на невработеност од 
7,6% (наспроти 9,3% во претходните проекции). 

Притоа, според патеката на целното ниво на 
референтната каматна стапка, ФЕД не очекува 

зголемување на каматните стапки до 2023 година. 

Воедно, не се очекува дека стапката на инфлација ќе 
надмине 2% до крајот на проекцискиот период. На 

конференцијата за печат, претседателот Пауел посочи 
дека овие прогнози претпоставуваат поголем 

фискален стимул од Конгресот на САД. 

Во текот на неделата беa одржани состаноците 
за монетарна политика на Централната банка 

на Јапонија и на Банката на Англија. Централната 
банка на Јапонија ја задржа истата поставеност на 

монетарната политика, со што и натаму ќе цели кон 
нивото од 0% на 10-годишната државна обврзница. 

Според членовите на Комитетот за монетарна 

политика, економскиот раст во следниот период ќе 
биде релативно низок, во услови на глобални 

последици од корона-вирусот3. 

Како што се очекуваше, Банката на Англија ја задржа 

истата референтна каматна стапка, од 0,1%, како и 

3 Во Јапонија, досегашниот шеф на Кабинетот на премиерот Шинзо 
Абе, Јошихиде Суга, беше избран за негов наследник. Согласно со 
аналитичарите, Суга ќе поддржи нов пакет на фискален стимул кон 
крајот на тековната година и ќе го поддржи мандатот на Банката на 
Јапонија за постигнување на целното ниво на инфлација. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200916a.htm
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200917a.pdf
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200917a.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/september-2020
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обемот на програмата за квантитативно олеснување 

во износ од 745 милијарди фунти. На состанокот биле 

нагласени надолните ризици за економијата, при што 
беше истакнато дека членовите на Комитетот за 

монетарна политика разговарале и за ефективноста 

на воведувањето негативни каматни стапки.  

ОЕЦД ги објави најновите проекции за 

глобалниот економски раст. Според најновите 
проекции, ОЕЦД очекува побрзо закрепнување на 

светската економија отколку што се очекуваше пред 
неколку месеци, главно во услови на подобрени 

изгледи за Кина и САД. Имено, ОЕЦД прогнозира 
глобален економски пад од 4,5% во 2020 година, што 

претставува помал пад во споредба со јунските 

проекции, од 6%. Од друга страна, очекуваниот 
економски раст за 2021 година беше ревидиран 

умерено надолу, од 5,2% на 5%. Анализирано по 
земји, проекциите за Кина упатуваат на економски 

раст од 1,8% за оваа година (наспроти јунските 

проекции за пад од 2,6%), така што Кина би била 
единствената земја од Г20 што би забележала раст. 

Економскиот пад во САД и еврозоната би бил помал во 
споредба со претходните проекции, односно би 

изнесувал 3,8% и 7,9%, соодветно (7,3% и 9,1% во 

јунските прогнози). 

Објавените економски показатели беа главно 

поволни. Во еврозоната, индустриското 
производство во јули се зголеми за 4,1% на месечна 

основа, како резултат на зголеменото производство на 
капитални и трајни добра. Сепак ваквиот раст е 

понизок во споредба со претходниот месец кога 

изнесуваше 9,5%, но беше умерено поголем во 
споредба со пазарните очекувања (од 4%). Според 

конечниот податок, беше потврдено и намалувањето 
на стапката на инфлација во еврозоната за август од -

0,2% на годишна основа, за првпат во период од 

четири години, а беше потврдено и намалувањето на 
базичната инфлација од 1,2% на 0,4% на годишна 

основа. Суфицитот во тековната сметка на еврозоната 
во јули се намали од 20,7 на 16,6 милијарди евра, 

поради влошеното салдо на примарен доход, коешто 
го неутрализира влијанието од растот на трговскиот 

суфицит. Водечкиот показател ЗЕВ, којшто се користи 

за мерење на економските услови во Германија, 
неочекувано се зголеми од 71,5 на 77,4 поени во 

септември (наспроти пазарните очекувања за 
намалување на 69,8 поени), што упатува на повисок 

раст на најголемата економија од еврозоната во 

втората половина од годината, и покрај зголемената 
неизвесност околу Брегзит и зголемениот број 

новозаразени лица во земјата и во еврозоната.  

Во Обединетото Кралство, стапката на инфлација во 

август се намали од 1% на 0,2% на годишна основа, 
што претставува најниско ниво од декември 2015 

година наваму, главно како одраз на намалените цени 

во рестораните, поради мерките на британската 

влада. Во истиот месец продолжи закрепнувањето на 

трговијата на мало, којашто се зголеми за 0,8% на 

месечна основа, главно како резултат на зголемените 

интернет-порачки. 

Во САД, пазарот на недвижности имаше помалку 
поволни остварувања откако по тримесечниот силен 

раст, во август, беше забележано намалување на 

бројот на започнати градби и издадените одобренија 
за градба, за 5,1% и 0,9% на месечна основа, но 

градежниот сектор и натаму е поддржан од 
рекордните ниски каматни стапки и солидната 

побарувачка за недвижнини, при зголемен број на 
лица кои работат од дома. Исто така, индексот НАХБ, 

којшто се користи за мерење на условите на пазарот 

на недвижности, за септември, се зголеми од 78 на 83 
поени, односно над нивото од 50 поени, што упатува 

на закрепнување на активноста на овој пазарен 
сегмент. Од друга страна, показателот за 

производствената активност во државата Њујорк, 

објавен од страна на регионалната централна банка 
ФЕД Њујорк, се зголеми од 3,7 на 17 поени (пазарните 

учесници очекуваа раст на индексот на 6 поени), 
упатувајќи на тој начин на силно закрепнување на 

индустриската активност во регионот на Њујорк. Со 
исцрпувањето на ефектите од фискалниот стимул, 

месечниот раст на трговијата на мало во август 

неочекувано забави и од 0,9% се сведе на 0,6% на 
месечна основа (наспроти пазарните очекувања за 

забрзување на месечниот раст на 1%) при пад на 
продажбите на апаратите на електроника, 

производите за здравје и лична нега, како и пониските 

продажби во бензинските станици. Во текот на истиот 
месец, беше забележан понизок месечен раст и на 

индустриско производство од 0,4% (наспроти 
пазарните очекувања за забрзување на месечната 

стапка на раст на 1% и претходните остварувања од 

3,5%), главно како одраз на намаленото производство 
на потрошувачките производи, деловната опрема, 

трајните производи, како и пониското производство на  
моторни возила. Првичните барања за социјална 

помош во неделата до 12 септември се намалија од 
893.000 на 860,000, но беа над пазарните очекувања 

(850.000).  

Во Кина продолжи економското закрепнување, при 
што трговијата на мало во август за првпат во 2020 

година неочекувано забележа позитивна стапка на 
раст од 0,5% на годишна основа (пазарите очекува 

годишна стапка на раст од 0%), главно како резултат 

на зголемените продажби на козметика, накит и 
производите за лична нега. Во текот на истиот месец, 

индустриското производство имаше раст петти месец 
по ред и се зголеми од 4,8% на 5,6% на годишна 

основа, што упатува дека кинеската економија е на пат 
да ги надмине негативните ефекти од пандемијата на 

корона-вирусот. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_34ffc900-en;jsessionid=YtYlZ-L-kRX-izK0r-lE0ow_.ip-10-240-5-159
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Во текот на неделата, првично под оправдување дека 

кинеските апликации за мобилни телефони „Тик-ток“ 

и „Вичет“ ја загрозуваат националната безбедност и 
можат да ги пренесат податоците на корисниците, 

Канцеларијата за трговија на САД најави дека ќе биде 
забрането користењето на овие апликации. Сепак во 

текот на викендот, кога и требаше да стапи во сила 

забраната за „Тик-ток“, претседателот Трамп го 
одобри договорот помеѓу „Бајт-Денс“, компанијата 

сопственик на „Тик-ток“, „Оракл“ и „Валмарт“ за 
основање нова компанија „Тик-ток глобал“ со седиште 

во Тексас, така што ќе може апликацијата „Тик-ток“ и 

натаму да се користи во САД. 

Во Јапонија, стапката на инфлација во август се 

намали од 0,3% на 0,2% на годишна основа, 

сведувајќи се на најниско ниво од ноември 2016 
година, главно како резултат на попустите 

спонзорирани од владата за домашни патувања, 
насочени кон поддршка на туристичкиот сектор. 

Индустриското производство во јули се зголеми за 

8,7% на месечна основа, упатувајќи на тој начин на 
понатамошно закрепнување на индустрискиот сектор 

во земјата. 

 

Позначајни пазарни движења 
На меѓународните финансиски пазари умерено се намали склоноста кон преземање ризик, главно како одраз 

на помалку олабавувачкиот тон на состанокот на ФЕД и натамошното ширење на корона-вирусот, така што 
берзанските индекси беа пониски. Во САД, поволните економски показатели и состанокот на ФЕД придонесоа 

за умерен неделен раст на приносите на државните обврзници, на средните и долгите рочности, додека 

приносите на државните обврзници во еврозоната не забележаа значителна неделна промена и сѐ уште се 
на ниски нивоа. Во такви услови, САД-доларот незначително зајакна во однос на еврото на неделна основа. 

Цената на нафтата забележа најголем неделен пораст од јуни наваму, како одраз на намаленото 
производство на овој енергент во САД поради ураганот Сали, притисоците од Саудиска Арабија врз земјите 

членки на ОПЕК+ да се држат до квотите за производство и очекувањата на банките за недоволна понуда на 
нафта до крајот на четвртото тримесечје. Во услови на глобално економско закрепнување од пандемијата на 

корона-вирусот, дојде до умерено зголемување на цената на златото на неделна основа, коешто беше 

ограничено од падот по состанокот на ФЕД. 
 

Селектирани пазарни показатели 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
НЕДЕЛЕН ПАЗАРЕН ПРЕГЛЕД  14 – 18 септември 2020 година 

Дирекција за операции на финансиските пазари  

  

 

 

 

 
 

 

11.09 18.09
неделна 

промена

DAX индекс 13,203 13,116 -0.7%

S&P индекс 3,341 3,319 -0.6%

Euribor 3m (%) -0.484 -0.504 -2.0

USD Libor 3m (%) 0.2504 0.2254 -2.5

Bund 10y (%) -0.48 -0.49 -0.4

UST 10y (%) 0.67 0.69 2.8

EUR/USD 1.1846 1.1840 -0.1%

Злато ($/Oz) 1,945 1,955 0.5%

Нафта (Brent, $/barrel) 39.0 42.4 8.6%

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

31.08 -0.60 -0.65 -0.63 -0.40

11.09 -0.57 -0.69 -0.69 -0.48

18.09 -0.58 -0.70 -0.69 -0.49

неделна промена (б.п.) -0.8 -0.3 0.0 -0.4

збирна промена од 

почетокот на месецот 

(б.п.)

2.4 -4.4 -6.0 -8.8

Приноси во еврозоната

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

31.08 0.11 0.13 0.27 0.70

11.09 0.12 0.13 0.25 0.67

18.09 0.11 0.14 0.28 0.69

неделна промена (б.п.) -1.0 1.2 3.0 2.8

збирна промена од 

почетокот на месецот 

(б.п.)

0.0 0.8 1.5 -1.1

Приноси во САД


