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СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ТРЖИШТИМА 27.12.2021. – 31.12.2021.
Табела 1: Приказ кретања приноса на државне обвезнице
Приноси

Еврозона
САД
Велика Британија
24.12.21 31.12.21
24.12.21 31.12.21
24.12.21 - 31.12.21 24.12.21
2 године
-0,68
-0,62
 0,69
0,73
 0,67
0,69
 -0,06
5 година
-0,51
-0,45
 1,24
1,26
 0,78
0,82
 -0,07
10 година
-0,25
-0,18
 1,49
1,51
 0,93
0,97
 0,07

Јапан
- 31.12.21
- -0,09
- -0,08
- 0,07





Табела 2: Приказ кретања приноса на њемачке Bubillove
Доспијеће
3 мјесеца
6 мјесеци
1 година

24.12.21
-0,685
-0,697
-0,625

Приноси
31.12.21
-0,705
-0,706
-0,640





Граф 1: Приказ кривуља приноса државних обвезница

Граф приказује криве приноса Њемачке (зелена), САД (плава), Велике Британије (црвена) и Јапана
(љубичаста) за периоде од 3 мјесеца до 30 година на дане 31.12.2021. године (пуне линије) и
24.12.2021. године (испрекидане линије). На доњем дијелу графа је приказана разлика између
вриједности одговарајућих приноса на наведене датуме.

ЕВРОЗОНА
Приноси обвезница еврозоне су забиљежили раст у посљедњој седмици 2021. године. Приноси
њемачких обвезница су повећани између 6 и 7 базних поена, а приноси италијанских обвезница
између 5 и 7 базних поена. Ипак, традиционално уочи празника и краја године забиљежен је
знатно слабији обим трговања. Главне вијести су и даље биле о брзини ширењу омикрон вируса у
Европи. Током прошле седмице Француска је пријавила нови дневни рекорд заражених од
208.000, док је дан раније забиљежено скоро 180.000 случајева заразе. Крајем седмице два
званичника ЕЦБ су дала изјаве које указују на могућу путању монетарне политике ЕЦБ. Члан УВ
ЕЦБ Knot је изјавио да би каматне стопе могле да почну са растом у раној фази 2023. године,
након што се окончају преостале куповине обвезница до краја 2022. године. Knot је додао да би
омикрон сој, за сада, вјероватно могао имати само благи утицај на цијене током сљедеће године.
Ипак, уколико тај утицај буде већи, Knot вјерује да је ЕЦБ спремна да промјени монетарну
политику брже него је тренутно планирано. Његов колега Holzmann је изјавио да ће за ЕЦБ у
сљедећој години бити одлучујуће да постепено иницира излазак из негативних каматних стопа и

неконвенционалне монетарне политике, као и да избјегне приближавање монетарном
финансирању. Holzmann очекује да ће инфлација врхунац достићи на крају ове године и да ће
након тога успорити.
Према истраживању Financial Timesa, економисти очекују да би економски опоравак еврозоне
могао бити угрожен уколико трајно висока инфлација наруши расположиви приход потрошача и
присили ЕЦБ да повуче стимулативне мјере брже него што је планирано. Више од 40% од укупно
38 испитаних економиста, који су учествовали у овом истраживању, је идентификовало инфлацију
као значајан ризик по изгледе економског раста у еврозони, чиме је инфлација, заједно са
пандемијом, постала најизраженији фактор ризика за 2022. годину. У вези с тим, за Шпанију су
објављени прелиминарни подаци инфлације за децембар, гдје је забиљежен рекордно висок ниво
од 6,7%. Растућа инфлација највећим дијелом је узрокована високим трошковима енергената са
којима се суочавају потрошачи у еврозони. Bloomberg је објавио да Европа никада није скупље
плаћала електричну енергију као што је био случај у овој години. Наведено је да је просјечан
трошак енергије, у кратком року, на путу да 2021. годину заврши на рекордно високим нивоима,
гдје би повећање од 200% могло да буде забиљежено у Њемачкој, Француској и Шпанији.
Влада премијера Италије Draghija је добила подршку законодаваца за буџет за сљедећу годину
вриједног 32 милијарде EUR, чији је фокус на пружању подршке економском расту ове земље.
Табела 3: Кретање економских индикатора за еврозону
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Економски индикатори
Монетарни агрегат М3 – ЕЗ (Г/Г)
Стопа инфлације – Шпанија (прелим.)
Произвођачке цијене – Аустрија (Г/Г)
Малопродаја – Холандија (Г/Г)
Малопродаја – Шпанија (Г/Г)
Малопродаја – Португал (Г/Г)
Малопродаја – Грчка (Г/Г)
PMI индекс прерађивачког сектора – Аустрија
Индустријска производња – Португал (Г/Г)

Очекивање
НОВ
ДЕЦ
НОВ
НОВ
НОВ
НОВ
ОКТ
ДЕЦ
НОВ

7,6%
5,7%
-

Стварно

Претходни

стање

период

7,3%
6,7%
15,3%
6,9%
4,9%
9,9%
13,1%
58,7
0,2%

7,7%
5,5%
14,0%
4,3%
-0,7%
3,3%
12,5%
58,1
-6,3%

САД
Тијела надлежна за питања здравља у САД су током прошле седмице донијела одлуку да период
изолације за Американце који су заражени Ковид19 буде смањен на пет дана, док су претходне
смјернице прописивале десет дана. Пошто се очекује да ће се број заражених Ковид19 повећати
током празника, предсједник Biden је у конференцијском позиву са гувернерима америчких
држава изјавио да ће Влада подржати напоре које води држава у борби против тренутног раста
броја заражених Ковид19, посебно због ширења новог соја омикрона.
Према извјештају компаније Mastercard, малопродаја у САД је повећана за 8,5% током
овогодишње празничне шопинг сезоне, у периоду од 01.11- 24.12.21, захваљујући расту онлајн
трговине. Онлајн продаја је повећана за 11% током ове године, чиме је наглашена јачина утицаја
пандемије која је утицала на трансформацију навика купаца. Такође, продаја у продавницама је
повећана за 8,1% у односу на 2020. годину, након што су купци пожурили у продавнице због
забринутости у вези са ланцем снабдијевања како се број заражених Ковид19 повећао. Онлајн
трговина током празника је чинила 20,9% укупне малопродаје током ове године, уз напомену да
овај вид трговине и даље биљежи раст јер потрошачи уживају у једноставности прегледа и
куповина робе из својих домова.
Иницијални захтјеви незапослених за помоћ су у седмици која се завршила 25. децембра смањени
на ниво који је посљедњи пут забиљежен 1969. године. Захтјеви се обично повећавају током
хладних дана, али акутни недостатак радника је пореметио тај сезонски образац, што је
резултирало смањењем броја захтјева током посљедњих седмица. Уколико се дисконтира
недјељна волатилност, тржиште рада се “заоштрава” са стопом незапослености од 4,2%, што је
најниже у посљедњих 21 мјесеци. Крајем октобра је забиљежен рекордан број отворених радних
мјеста од 11 милиона.
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Табела 4: Кретање економских индикатора за САД
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Економски индикатори

Очекивање

13,5
Индекс прерађивачке активности Феда из Даласа
ДЕЦ
0,9%
FHFA индекс цијена кућа (М/М)
ОКТ
11
Индекс прерађивачког сектора Феда из Ричмонда
ДЕЦ
1,5%
Велепродајне залихе (М/М) прелим.
НОВ
0,8%
Број кућа које чекају на реализацију продаје (М/М)
НОВ
Иницијални захтјеви незапослених за помоћ
25. дец 206.000
Континуирани захтјеви незапослених
18. дец 1.868.000
62,0
Индекс економских активности Феда из Чикага
ДЕЦ

Стварно

Претходни

стање

период

8,1
1,1%
16
1,2%
-2,2%
198.000
1.716.000
63,1

11,8
0,9%
12
2,5%
7,5%
206.000
1.856.000
61,8

USD је депрецирао у односу на EUR, те је курс EURUSD забиљежио раст са нивоа од 1,1319 на
ниво од 1,1370.
Граф 2: Кретање курса EURUSD током протекле седмице

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
Предвиђа се да би тржиште некретнина у Великој Британији током 2022. године могло да значајно
успори под утицајем раста трошкова позајмљивања, док ће буџети домаћинства бити под
притиском. Након годину дана раста цијена кућа за одмор, аналитичари са тржишта некретнина
сада очекују да ће доћи до промјене у типу некретнина које се купују и продају, те се углавном
очекује пад цијена кућа између 3% и 5% у наредној години. Најновији подаци Nationwide
сугеришу да би на годишњем нивоу могао бити забиљежен раст цијена од око 10%. Часопис The
Guardian је објавио вијест да је „трка за простором“ међу купцима утицала на раст цијена
некретнина за петину у неким градовима Велике Британије.
Због Брегзита извозници сира, дијелова за аутомобиле и осталих добара из ЕУ се суочавају са све
већом бирократијом око увоза у Велику Британију након 1. јануара 2022. године, када се коначно
проводе три пута одлагане провјере и контроле на граници. Поменуте мјере је требало да ступе на
снагу 01.01.2021. године, али су биле помјерене за јули, након тога за октобар и коначно, сада за
јануар 2022. године. Влада Велике Британије је најавила изузеће за Ирску, те је истакнуто да ће
провјере за Ирску бити одложене и то за добра којима се тргује путем Ирског мора, док се
преговори о протоколу са Сјеверном Ирском настављају. Мали бизниси у Великој Британији могу
очекивати да ће од почетка 2022. године трговина са ЕУ бити „трајно оштећена“ саопштило је
удружење снабдијевача замрзнутим производима (Cold Chain Federation), након што на снагу ступе
нове царинске контроле, а које ће увоз из ЕУ блока учинити скупљим, мање флексибилним и
значајно споријим. Исти извор наводи да би због негативног утицаја Брегзита увоз специјалне
хране могао бити смањен за 70%.
Тржиште тренутно очекује да постоји шанса од 95% да ће BoE до краја 2022. године повећати
референтну каматну стопу за 100 базних поена.
Табела 5: Кретање економских индикатора за УК
Ред.
бр.
1.

Економски индикатори
Цијене кућа Nationwide (Г/Г)

Очекивање
ДЕЦ

9,4%

Стварно

Претходни

стање
10,4%

период
10,0%

Током протекле седмице GBP је апрецирала у односу на EUR и у односу на USD. Курс EURGBP је
забиљежио пад са нивоа од 0,84441 на ниво од 0,84133, док је курс GBPUSD повећан са нивоа од
1,3386 на ниво од 1,3532.
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ЈАПАН
Да би подржао економију, Парламент Јапана је током протекле недјеље усвојио додатни буџет од
317 милијарди USD, који укључује исплате породицама и предузећима која су погођена
пандемијом, док је Влада одобрила рекордни буџет од 940 милијарди USD за фискалну 2022.
годину. Изгледи опоравка који је вођен потрошњом су замагљени због неизвјесности око новог
омикрон соја вируса, који се током прошле седмице почео ширити у највећим градовима Јапана.
Kyodo news су објавиле да са ширењем новог омикрон соја Влада Јапана планира да преусмјери
фокус своје политике на домаће мјере, пошто само провођење рестрикција на границама Јапана
није довољно да се обузда ширење вуруса. Након петог таласа вируса, циљ је да се избјегне
нестабилност система пружања медицинске заштите.
Према истраживању које је спровео часопис Nikkei, нешто мање од петине највећих фирми у
Јапану планира да повећа плате радницима према програму премијера Kishide, чиме је наглашен
тежак задатак са којим се суочава премијер који покушава да натјера фирме да изврше
прерасподјеле прихода према радницима. Анкета је показала да само 18% фирми намјерава да
повећа плате за 3% или више, 43% фирми је изјавило да ће повећати плате од 2% до 3%, док је око
10% њих изјавило да уопште неће повећавати плате.
Премијер Kishida је у новогодишњој честитки изјавио да планира да се упусти у „озбиљну
дипломатију“ и да слиједи оно што он назива „дипломатија реализма за нову еру“ водећи рачуна о
универзалним вриједностима и свјетским питањима. Kishida је додао да Јапан мора претпоставити
„најгоре сценарије, настављајући водити политику са великим опрезом“ како би се суочио са
изазовима које је проузроковала пандемија Ковид19. Kishida је обећао да ће обезбиједити ранији
почетак примјене бустер доза за здравствене раднике и старије особе са високим ризиком,
укључујући и оне у старачким домовима.
Табела 6: Кретање економских индикатора за Јапан
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Економски индикатори
Малопродаја (Г/Г)
Продаја у робним кућама и супермаркетима (Г/Г)
Стопа незапослености
Индустријска производња (Г/Г) (прелим.)

Очекивање
НОВ
НОВ
НОВ
НОВ

1,7%
2,0%
2,7%
2,9%

Стварно

Претходни

стање

период

1,9%
1,4%
2,8%
5,4%

0,9%
0,9%
2,7%
-4,1%

JPY је током протекле седмице депрецирао у односу на EUR, те је курс EURJPY забиљежио раст
са нивоа од 129,49 на ниво од 130,90. JPY је депрецирао и у односу на USD, те је курс USDJPY
забиљежио раст са нивоа 114,38 на ниво од 115,08.
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НАФТА И ЗЛАТО
На отварању њујоршке берзе у понедјељак
цијена једног барела сирове нафте је износила
73,79 USD (65,09 EUR). До четвртка протекле
седмице цијена нафте је углавном имала
тенденцију раста, те се овим енергентом
трговало близу највишег нивоа у посљедњих
мјесец дана. Инвеститори очекују да омикрон
сој вируса ипак неће имати значајан ефекат по
тражњу за овим енергентом, односно, сматрају
да ће ефекат бити лимитиран. Упркос томе
што су се почетком седмице појавиле вијести о
убрзаном ширењу новог соја вируса, цијена
нафте ипак није смањена, него је настављен
благи раст цијене. Подршку цијени нафте дале
су вијести о прекиду у испоруци, као и
очекивања да су залихе нафте у САД смањене
током прошле седмице. Средином седмице су
објављене вијести о стању залиха нафте у
САД, те је EIA објавила да су залихе смањене
за 3,6 милиона барела на укупно 420 милиона
барела у седмици која је завршила 24.
децембра. Аналитичари су очекивали пад
залиха за 3,2 милиона барела. У седмици
раније залихе нафте су, такође, смањене и то
за 4,7 милиона барела. Након ових вијести,
цијена нафте је имала тенденцију раста, што је
настављено до четвртка.
Нафта је забиљежила највећи годишњи раст од
2009. године и седми узастопни квартални
раст под утицајем појачаног вакцинисања које
је утицало на опоравак тражње за енергентима
након дубоке пандемије. Састанак OPEC+ ће
се одржати ове седмице када ће се одлучивати
о нивоима понуде нафте за фебруар. До сада су
се капацитети постепено враћали на начин да
је мјесечно повећање понуде било одређено на
нивоу од 400.000 барела дневно.
Цијена нафте је на седмичном нивоу
забиљежила раст од 1,92%. На затварању
тржишта у петак цијена једног барела сирове
нафте је износила 75,21 USD (66,15 EUR).
Граф 3: Кретање цијене нафте током протекле
седмице

На отварању лондонске берзе метала у
понедјељак цијена једне фине унце злата је
износила 1.810,26 USD (1.599,31 EUR). До
средине седмице цијена злата није биљежила
значајне промјене и углавном је била под
утицајима кретања курса USD и приноса на
државне обвезнице САД. Поменуто, у
комбинацији са повременим вијестима о
ширењу вируса, је утицало на то да се цијена
злата повећа близу највиших нивоа који су
забиљежени у посљедњих мјесец дана.
Средином седмице цијена овог племенитог
метала је смањена, те се током трговања нашла
на најнижем нивоу у посљедњих седам дана,
углавном због појачаног апетита према ризику,
односно према ризичној активи, али и већим
приносима на државне обвезнице САД. Током
трговања у четвртак цијена злата је имала
тенденцију раста под утицајем нижих приноса
на државне обвезнице САД, али и због
апрецијације долара, док су инвеститори
процјењивали економске податке за САД који
су били бољи од очекивања, као и
импликацију нове варијанте вируса по
глобални опоравак. Двадесет земаља на четири
континента је у прошлој седмици пријавило
рекордан број заражених вирусом, чиме је
наглашен притисак који омикрон може имати
на здравствене системе како у сиромашним
тако и у богатим земљама.
На крају 2021. године злато је забиљежило
годишњи пад од 3,44%, први пут у посљедње
три године, јер је смањена атрактивност
тржишта овог племенитог метала под утицајем
глобалног економског опоравка, док се главне
централне банке припремају да повећају
референтне каматне стопе како би се избориле
са инфлацијом.
На затварању тржишта у петак цијена једне
фине унце злата је износила 1.829,20 USD
(1.608,80 EUR). На седмичном нивоу цијена
злата је повећана за 1,05%.
Граф 4: Кретање цијене злата током протекле
седмице

Припремили:
Служба Front Office
Одјељење за банкарство
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одрицање од одговорности (Disclaimer)
Наведени преглед кретања је заснован на екстерним изворима и не садржи било какве коментаре, процјене и ставове ЦББиХ. Централна банка не може гарантовати њихову тачност и не сноси
одговорност за директну или индиректну штету која може наступити као посљедица кориштења или немогућности кориштења информација, материјала или садржаја, или за посљедице
одлука донесених на бази њих.
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