
                      

         

  

         11 Јуни 2014   

 

 

Дневен извештај за финансиските пазари 

 

 

•  Аукција на благајнички записи   

•  Говори на членовите на бордот на ЕЦБ 

• Намалување на проекциите на СБ за глобалниот раст годинава 

 

 

 
           Интервалутни курсеви во 09:30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

       
 

 
                     Референтни каматни стапки 

Валута 12/6 o/n 1 week 1 m 3m 6m 12m 

Libor USD 0,08930 0,12300 0,15200 0,23030 0,32140 0,53660 

Libor CHF -0,0100 -0,0100 -0,0080 0,01200 0,06900 0,18740 

Euribor 0,065 0,15 0,188 0,263 0,353 0,528 

Skibor 1,80 2,20 2,68 3,14 3,60 4,53 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EURUSD 1.3538 XAU 1261.16 

EURCHF 1.2181 XAG 19.22 

EURAUD 1.4428 Brent 110.78 

EURGBP 0.8075 Copper 6696 

EURJPY 138.47 Nickel 18455 

USDJPY 102.28 Zink 2107 

 Денешниот календар со економски податоци 

е прилично празен, така да од тој аспект главниот 

фокус на финансиските пазари ќе биде пазарот на 

труд на Велика Британија. Очекувањата се дека 

стапката на невработеност ќе се намали од 6,8% во 

март на 6,7% за април, по што останува прашањето 

уште колку долго Bank of England ќе може да ги 

одбегнува дискусиите околу започнувањето на 

процесот на зголемување на каматните стапки со 

оглед на тоа што сите економски податоци за Велика 

Британија последнава година ги надминуваат 

очекувањата. 

 Денес значајно ќе биде да се проследат 

говорите на некои од членовите на бордот на ЕЦБ 

бидејќи Мерш ќе дискутира за прогресот во 

спроведувањето на најавената програма за купување 

на обврзници од страна на ЕЦБ, а Новотни ќе даде 

додатни објаснувања за последните одлуки на 

централната банка. 

 Прометот на домашниот девизен пазар вчера 

изнесуваше ЕУР 24,2 мил., а на меѓубанкарскиот 

пазар се тргуваше во износ од ЕУР 0,5 мил. на 61,71. 

Денес се одржува редовна аукција на благајнички 

записи од страна на НБРМ. 

 

 

  

Стил-  Понекогаш и обичната 

кеса за ѓубре е доволна за да ја 

разбуди креативноста и да се 

претвори во импресивна модна 

креација. Неколку години 

наназад, македонските 

средношколци покажуваат дека 

отпадот лесно може да се 
трансформира во мода, па сè 
она што е  она што е потребно во суштина е добра идеја и неколку вешти раце кои ќе ја реализираат. На 

овогодинешното издание на Trash Fashion Macedonia 2014, беа презентирани 45 креации, дело на тимовите 

од средните училишта низ Македонија. Играјќи си со формите и боите на хартијата, најлонските кеси, 

капачињата, вреќите и преостанатите материјали, младите создадоа креации кои предизвикуваат 

воодушевување и се вредни за аплауз. Првата награда отиде во рацете на училиштето „Јосип Броз Тито“ од 

Скопје кое се престави со моделот „Not another princess”. 
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              Берзи 
 

Индекси 

 

 

11/6/14        10/6/14        1/1/14 

 

DAX 10028,8 0,20 5,49 

Dow Jones 16945,92 0,02 2,23 

FTSE 6873,55 -0,02 2,15 

Nikkei 225 15038,55 0,29 -7,69 

Hang Seng 23265,94 -0,26 -0,32 

MBI- 10 1711,02 0,62 0,11 

 

 

 
               10- годишни државни обврзници 

 

10 гoдини 

земја цена  принос 

US 98,70313 2,64935 

В. Британија 96,035 2,7385 

Канада 101,356 2,347 

Германија 100,63 1,431 

Франција 100,135 0,195 

Италија 114,63 2,79 

Шпанија 110,04 2,631 

Грцијa 83,23 5,589 

Македонија 100 5,00 

 

 
              

 

 

Индикативни цени на државни записи на секундарен пазар 

Датум на 

аукција 
Ознака на аукција 

Датум на 

доспевање 

Денови до 

доспевање 

Каматна 

стапка 

Девизна 

клаузула 

Куповен 

принос нa СБ 

Продажен 

принос нa СБ 

29-Oct-13 ДЗ2013/16a-350 15-Oct-14 143 3,60% - 3,60% 3,00% 

25-Feb-14 ДЗ2014/02-364 25-Feb-15 275 3,60% - 3,60% 3,00% 

29-Apr-14 ДЗ2014/05-182 29-Oct-14 149 3,15% - 3,15% 3,00% 

29-Apr-14 ДЗ2014/06-182dk 29-Oct-14 149 3,10% dk 3,15% 3,00% 

29-Apr-14 ДЗ2014/06a-350 15-Apr-15 317 3,60% - 3,60% 3,00% 

6-May-14 ДЗ2014/08-182dk 5-Nov-14 156 3,10% dk 3,15% 3,00% 

6-May-14 ДЗ2014/07-182 5-Nov-14 156 3,15% - 3,15% 3,00% 

6-May-14 ДЗ2014/07-364 6-May-15 334 3,60% - 3,60% 3,00% 

20-May-14 ДЗ2014/09-182 19- Nov-14 170 3,15% - 3,15% 3,00% 

20-May-14 ДЗ2014/10-182dk 19- Nov-14 170 3,10% dk 3,15% 3,00% 

20-May-14 ДЗ2014/08-364 21- May-15 352 3,60% - 3,60% 3,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Последново деноноќие помина релативно 

мирно во однос на тргувањето на финансиските 

пазари, по 3- неделниот раст на т.н ризични 

инструменти. Американските берзи забележаа 

минимален пораст, а приносите на 10- годишните 

американски државни обврзници пораснаа 1 базичен 

поен на ниво од 2,66%. Во Азија повеќето 

регионални берзи завршија во црвено, со исклучок 

на јапонските Nikkei и Topix кои пораснаа 0,3% 

односно 0,5%, додека Hang Seng падна 0,3%. 

Германскиот Dax по состанокот на ЕЦБ ја надмина 

границата од 10,000 и сеуште се држи над тоа ниво 

заради претпоставките дека зголемената ликвидност 

и намалувањето на каматните стапки ќе предизвика 

зголемување на побарувачката за акции, а со тоа и 

на нивните цени. 

 Светска Банка вчера ги намали проекциите 

за раст на глобалната економија од 3,2% на 2,8% 

поради лошото време во US од почетокот на 

годинава што се рефлектираше негативно врз GDP 

Q1, како и зарди конфликтот во Украина. Светска 

Банка ги намали предвидувањата за раст на 

американската економија од 2,8% на 2,1%, додека 

таргетот за еврозоната останува на нивото од 1,1%. 

За 2015 и2016 год. СБ очекува раст на глобалната 

економија од 3,4% односно 3,5%. 
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   Поважни економски индикатори за Г7 земјите  

 

            10:30        UK    Unemployment rate 

            13:00        US     Mortgage applications 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

За подетални информации обратете се во Дирекцијата за тргување и девизен пазар на следниве контакт лица: 

 

Билјана Јованоска           тел. 3295- 109; e- mail: biljana.jovanoska@stb.com.mk 

Сашо Радевски               тел: 3295- 108; e- mail: saso.radevski@stb.com.mk 

Коста Шорко              тел. 3295- 107; e- mail: kosta.sorko@stb.com.mk 

 

 

 

Правни напомени: 

 

Оваа публикација ја издава Стопанска Банка АД Скопје и е наменета за нејзините клиенти. Информативниот карактер на 

оваа публикација значи дека таа не може да служи како замена за сопствените проценки на било кој читател на оваа 

публикација. Информациите, мислењата, заклучоците, прогнозите и проекциите кои се изнесени во оваа публикација се 

засноваат на јавно достапни извори на податоци (Блумберг и Ројтерс) кои Банката ги користи, но за кои не гарантира. 

Според тоа, Банката не сноси никаква одговорност за бизнис одлуките на клиентите кои се базираат на оваа публикација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За подетални информации обратете се во Дирекцијата за тргување и девизен пазар на следниве контакт лица: 

 

Билјана Јованоска          тел. 3295- 109; e- mail: biljana.jovanovska@stb.com.mk 

Сашо Радевски              тел: 3295- 108; e- mail: saso.radevski@stb.com.mk 

Стојан Донески              тел: 3295- 107; e- mail: stojan.doneski@stb.com.mk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Berzanskindeksi 

     
  9:30h претходен ден        +/- 3-Jan-12 +/- 

DAX 7668.5 ↑ 0.19 6075.52 26.22 

Dow Jones 13251.97 ↓ -0.74 12217.56 7.81 

FTSE 5961.59 ↑ 0.43 5572.28 6.99 

Nikkei 225 10042.62 ↓ -0.97 8455.35 18.77 

Hang Seng 22659.78 ↑ 0.16 18824.3 20.38 

MBI- 10 1706.67 ↑ 0.12 1975.79 -13.62 

    
Извор: Reuters 

 

 


