
                      

         

  

         9 Јуни 2014   

 

 

Дневен извештај за финансиските пазари 

 

 

•  Неработен ден во Германија   

•  Ескалација на кризата во Украина   

 

 

 
           Интервалутни курсеви во 09:30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

       
 

 
                     Референтни каматни стапки 

Валута 9/6 o/n 1 week 1 m 3m 6m 12m 

Libor USD 0.09090 0.12200 0.15350 0.22960 0.32140 0.55080 

Libor CHF -0.0120 -0.0100 -0.0060 0.01200 0.06600 0.14300 

Euribor 0.067 0.161 0.197 0.267 0.357 0.443 

Skibor 1,81 2,20 2,69 3,16 3,60 4,54 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EURUSD 1.3665 XAU 1254.01 

EURCHF 1.2191 XAG 19.05 

EURAUD 1.4601 Brent 110.01 

EURGBP 0.8119 Copper 6661 

EURJPY 139.86 Nickel 18465 

USDJPY 102.38 Zink 2070 

 

 Доларот апрецираше во однос на јенот по 

порастот на индексот на непроизводните дејности 

повеќе од предвиденото во мај. Еврото се тргуваше 

до најниска вредност од фебруари.  Канадскиот 

долар депрецираше откако ЦБ на Канада ја зголеми 

загриженоста дека ниската инфлација ја успорува 

националаната економија,  додека шведската круна 

апрецираше откако индустриското производство во 

Шведска се зголеми. Изведената волатилност на 

еднодневна опција на евродолар се зголеми до 17,5% 

што е највисоко ниво од 6,7% во текот на 

вчерашниот ден 

Прометот на домашниот девизен пазар вчера 

изнесуваше ЕУР 25,05 млн. На интербанк пазарот  се 

тргуваше  во износ од 1,5 млн. додека на пазарот на 

маркет мејкер се тргуваше во износ од ЕУР 5 млн по 

цена од  61,72. 

 

 

 

 

Свет -  Шпанскиот крал Хуан 

Карлос денеска ја предводеше 

последната воена парада, пред 

да абдицира во корист на 

неговиот син. Принцот Фелипе 

го придружуваше кралот на 

годишната церемонија по повод 

денот на вооружените сили.  

Резултатите покажуваат дека ако денеска биде распишан референдум 49 отсто од Шпанците ќе изберат 

земјата да остане монархија, а Фелипе да биде крал, додека 36 проценти се приврзаници на републиката.  
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              Берзи 
 

Индекси 

 

 

9/6/14        5/6/14        1/1/14 

 

DAX 9987.19 0.61 5.06 

Dow Jones 16924.28 1.12 2.10 

FTSE 6858.21 0.58 1.92 

Nikkei 225 15124 0.30 -7.17 

Hang Seng 23085.46 -0.19 -1.09 

MBI- 10 1724.96 -0.36 0.93 

 

 

 
               10- годишни државни обврзници 

 
10 гoдини 

земја цена  принос 

US 99.26563 2.5841 

В. Британија 96.391 2.693 

Канада 101.41 2.341 

Германија 100.739 1.42 

Франција 103.699 1.84 

Италија 112.797 2.997 

Шпанија 107.933 2.867 

Грцијa 78.207 6.363 

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-14 136 3,60% - 3,60% 3,00% 

25-Feb-14 ДЗ2014/02-364 25-Feb-15 268 3,60% - 3,60% 3,00% 

29-Apr-14 ДЗ2014/05-182 29-Oct-14 142 3,15% - 3,15% 3,00% 

29-Apr-14 ДЗ2014/06-182dk 29-Oct-14 142 3,10% dk 3,15% 3,00% 

29-Apr-14 ДЗ2014/06a-350 15-Apr-15 310 3,60% - 3,60% 3,00% 

6-May-14 ДЗ2014/08-182dk 5-Nov-14 149 3,10% dk 3,15% 3,00% 

6-May-14 ДЗ2014/07-182 5-Nov-14 149 3,15% - 3,15% 3,00% 

6-May-14 ДЗ2014/07-364 6-May-15 327 3,60% - 3,60% 3,00% 

20-May-14 ДЗ2014/09-182 19- Nov-14 163 3,15% - 3,15% 3,00% 

20-May-14 ДЗ2014/10-182dk 19- Nov-14 163 3,10% dk 3,15% 3,00% 

20-May-14 ДЗ2014/08-364 21- May-15 345 3,60% - 3,60% 3,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 Акциите во САД пораснаа  рекордно ниво 

откако бројот на вработени се зголеми до 217000 во 

мај со што се зголеми бројот на вработени до ниво 

пред рецесијата. Индексот  S&P се зголеми 0,4%, 

индексот  Dow Jones за 0,4%  додека Russell  

индексот се зголеми за 1%. Европските акции 

пораснаа до шест годишна највисока вредност 

откако економијата на САД додаде повеќе места од 

прогнозите. Индексот Stoxx 600 се зголеми за 0,7%. 

ЕЦБ ги намали каматните стапки со што го објави 

планот за ефтини заеми за банките од еврозоната. 

Државната 2 годишна обврзници на САД се  намали 

до најниско ниво во изминатите три недели откако 

вработеноста во САД достигна ниво пред рецесијата 

и невработеноста достигна скоро шестгодишна 

најниска вредност. Бројот на нововработени се 

зголеми за 217000 лица по ревидираните 282000 за 

април. Европските државни обврзници пораснаа при 

што приносот се намали до рекордно ниско ниво 

инспириран од свежиот пакет од стимулативните 

мерки од ЕЦБ. Шпанските 10 годишни обврзници се 

намалија највеќе од јуни 2013 година откако 

државните обврзници од најзадолжените нации го 

продолжија порастот за време на престојот на 

претседателот Draghi  со што ги намали каматните 

стапки до најниско ниво во историјата на 

еврозоната. Приносите на белгиските, француските, 

ирските, италијанските и шпанските обврзници се 

намалија до рекордно ниско ниво во изминатиот 

месец а приносот на германските 5 годишни 

обврзници се намалија до најниско ниво од мај 2013 

година. Грчките и португалските обврзници имаат 

поврат од 6,1% во согласност со World Bond Index. 

ЕЦБ ја намали референтната стапка до рекордно 

ниско ниво од 0,15% а депозитната каматна стапка 

до -0,1% за прв пат со што значи дека банките ќе 

бидат оптоварени со дополнителни трошоци   
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   Поважни економски индикатори за Г7 земјите  

 

       

            10:30        EZ       Sentiment index 

             

             

 

 

 

 

 

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 

 

 


