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После големиот пад на пазарите на капитал како резултатат на ширењето на 
корона-вирусот во првиот квартал од 2020, во месец јуни под влијание на економските 
мерки на светките влади  и позитвните информации во врска со пандемијата пазарите го 
продолжија позитивниот тренд од претходните два месеци.
Во текот на месец јуни пазарите на капитал остварија раст од 3,03%, со што го намалија 
падот од почеток на годината на 7,14% (мерени преку MSCI ACWI индексот).  Најголем раст 
во текот на месецот имаа акциите од земјите во развој со раст од 6,96% (мерени преку MSCI 
Emerging Market индексот) и акцииите од Азија-Пацифик регионот со раст од 4,83% 
(мерени преку MSCI Asia Paci�c индексот). 
Од почеток на годината најголем пад на вредноста имаа европските акции чија вредност се 
намали за 13,35% (мерени преку STOXX 600 индексот) и акциите од земјите во развој со пад 
од 10,73% .

  Извор: Блумберг



Во овој месец вредноста на МБИ 10 индексот се намали за 
3,43%, со што падот од почеток на годината зголеми на 11,45%.

Најголем пад во месец јуни имаа акциите на Стопанска Банка 
Скопје со пад од 11,28%, акциите на ТТК Банка чија вредност се 
намали за 6,40% и Стопанска Банка Битола со пад од 5,95%.

Од почеток на годината единствено акциите на Алкалоид имаа 
мал пораст на вредноста и тоа за 0,04%, додека останатите 
акции во индексот бележат намалување во вредноста, при што 
најголем пад имаат акциите на ТТК Банка со пад од 24,91%, 
Македонија Турист со пад од 20,43%  и Гранит со пад од 17,33%.
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Неизвесноста во економијата предизвикана од корона-вирусот, како и мерките кои беа 
превземени од централните банки доведе до голема волатилност на приносите и цените на 
државните обврзници.

Од почеток на годината значителна волатилност имаа македонските, руските, италијанските 
и американските државни обврзници. На крајот на месец јуни највисок принос од 
анализираните обврзници имаа македонската обврзница со принос од 3,02% и руската 
обврзница со принос од 2,62%, додека германската и швајцарската обврзници имаа 
најниски приноси од -0,45% и -0,44% соодветно.  

 Извор: Блумберг



Во текот на месец јуни значитен раст во однос на еврото имаше австралискиот долар (AUD) 
со раст од 2,30%, додека руската рубља (RUB) ја намали вредноста во однос на еврото за 
2,34%.
 
Од почеток на годината значителен пад во однос на еврото имаа руската рубља (RUB) чија 
вредност се намали за 13,19% и британската фунта (GBP) со пад од 6,64%.  
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