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Дневен извештај за финансиските пазари 

 

 

•  Аукција на МинФин   

•  Состанок на ФЕД во среда 

•  Пад на странските инвестиции во Кина 

 

 

 
           Интервалутни курсеви во 09:30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

       
 

 
                     Референтни каматни стапки 

Валута 18/6 o/n 1 week 1 m 3m 6m 12m 

Libor USD 0,09210 0,12350 0,15400 0,23060 0,32610 0,54660 

Libor CHF -0,0100 -0,0100 -0,0050 0,01300 0,06900 0,18540 

Euribor 0,027 0,061 0,126 0,223 0,316 0,496 

Skibor 1,80 2,20 2,69 3,16 3,60 4,53 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURUSD 1.3563 XAU 1265.98 

EURCHF 1.2181 XAG 19.58 

EURAUD 1.4519 Brent 110.78 

EURGBP 0.7989 Copper 6725 

EURJPY 138.25 Nickel 18030 

USDJPY 101.94 Zink 2109 

 Странските директни инвестиции во Кина 

неочекувано се намалија за 6,7% за мај, иако се 

претпоставуваше дека ќе има зголемување од 3,2% 

по регистрираниот пораст од 3,4% за април. Оваа 

вест се одрази негативно врз цените на кинеските 

акции, по што следеше и негативна реакција на 

берзите на т.н emerging markets. Финансиските 

инструменти на брзо растечките економии ќе 

претрпат натамошни загуби доколку се 

интензивираат дискусиите за зголемување на 

каматните стапки од страна на ФЕД. 

 Русија го прекина дотокот на гас кон 

Украина што додава кон економската димензија на 

постоечкиот конфликт меѓу двете земји. 

 Прометот на домашниот девизен пазар вчера 

изнесуваше ЕУР 23 мил., а на меѓубанкарскиот пазар 

се тргуваше во вкупен износ од ЕУР 2,15 млн., од кои 

ЕУР 1 мил. меѓу маркет- мејкерите. Постигнатата 

цена беше 61,70. На меѓубанкарскиот пазар на 

депозити се тргуваше во износ од МКД 30,000,000 со 

каматна стапка 1,80% и рочност преку ноќ. 

 

 

 

 

Скопје- Македонската 

филхармонија и Младинскиот 

културен центар по седми пат 

го организираат големиот 

мултимедијален спектакл 

„Види музика, слушни слика, 

добиј книга“ кој ќе се одржи на 

19 јуни во Градскиот парк во 
Скопје. Оваа година, соопштија 

од 
од  Македонската филхармонија, концертот е симболично насловен „Со танц низ светот“, а на програмата 

се бројни танци од класичната музичка литература за симфониски оркестар компонирани од маестралните: 

Чајковски, Брамс, Дворжак, Бернштајн, Штраус, Бородин, Росини, Де Фаља и многу други. Музичкото 

патување со звуците на музиката ќе ги однесе присутните на сите меридијани, претставувајќи им 
стандардни танцови форми како валцер, менует, полонеза, полка, но и ориентални и страствени танци кои 

сигурно ќе ја натераат публиката да танцува во нивниот ритам. 
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              Берзи 
 

Индекси 

 

 

17/6/14        16/6/14        1/1/14 

 

DAX 9883,98 -0,29 3,97 

Dow Jones 16781,01 0,03 1,23 

FTSE 6754,64 -0,34 0,38 

Nikkei 225 14964,91 0,58 -8,14 

Hang Seng 23180,96 -0,46 -0,68 

MBI- 10 1701,58 -1,95 -0,44 

 

 

 
               10- годишни државни обврзници 

 
10 гoдини 

земја цена  принос 

US 99,1875 2,593382 

В. Британија 95,935 2,752 

Канада 101,856 2,29 

Германија 101,345 1,354 

Франција 100,305 0,124 

Италија 114,56 2,796 

Шпанија 109,53 2,686 

Грцијa 81,43 5,867 

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% 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За утрешниот состанок на ФЕД е сигурно 

дека ќе има уште едно намалување на месечната 

сума за купување на обврзници за УСД 10 блн. Oна 

што не е сигурно се проекциите на ФЕД за 

основните економски индикатори, како растот, 

стапката на инфлација и невработеност. Иако во 

минатото се покажа дека ФЕД знае да направи 

погрешни проценки, сепак овие проекции се битни 

за да се види во која насока размислуваат членовите 

на бордот. Со оглед на тоа што стапката на 

инфлација е 2%, што е во согласност со таргетот на 

ФЕД, а и постојаното намалување на 

невработеноста, финансиските пазари во наредниов 

период очекуваат интензивирање на разговорите за 

зголемување на каматните стапки. Ова не 

кореспондира со вчерашните изјави на 

претставниците на ММФ, според кои US би требала 

да ја задржи што подолго QЕ3 програмата, а да 

започне со зголемување на каматните стапки во 

втората половина на наредната година. 

 Нашето МинФин денес одржува редовна 

аукција. Според Проспектот, понудени за продажба 

се 12- месечни ДЗ во износ од МКД 150,000,000 и 

каматна стапка од 3,60% и 5- годишни државни 

обврзници со принос од 4,60% и износ од МКД 

110,000,000. 
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   Поважни економски индикатори за Г7 земјите  

 

            10:30        Get       ZEW indicator 

            14:30        US        CPI 

            14:30        US        Housing starts 

            14:30        US        Building permits 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 


