19 –то Годишно Собрание на АЦИ Македонија Здружение на
финансиски пазари

Почитувани Форекс пријатели,
На меѓународен план во 2013 година најактуелни теми беа
- Одлуките на ФЕД на УСД во врска со квантитативното олеснување (QE3 програмот)
- Големото инфлациско “чудовиште” кое сите го очекуваа но, никогаш не дојде
- Проблемите што се јавија во земјите од БРИК зоната (пред се стагфлацијата во Индија и
Бразил)
- Континуираниот раст на Кина на кој не му се гледа крајот (пораст од 8% во 2013)
- Феноменот наречен “Abenomics” во Јапонија (константен пад на вредноста на

јенот)
Главно прашање во САД беше дали и на кој начин ФЕД ке го димензионира третиот пакет од
квантитативното олеснување (QE3) кое започна уште во септември 2012, а на крај на 2012 ФЕД
месечно купуваше по 85 милијарди УСД на хартии од вредност а тој износ значително го
намали во септември 2013 на 65 милијарди УСД. Со смената на Бернаке и доаѓањето на Јелен
на чело на ФЕД во јануари 2014 беше најавено дополнително намалување на програмот QE3 и
со крај на април 2014 ФЕД одлучи да купува по 45 милијарди УСД месечно а се заложи и да го
прекине овој програм (QE3) и зголеми каматните стапки најрано 6 месеци по прекинот на
програмот но само ако се оствари таргетираната инфлација од 2% и невработеноста падне под
6,5%.
Во македонската економија инфлациските притисоци и натаму се намалуваат, а во последните
месеци и со малку поголем интензитет од очекуваниот. Освен кај вкупната инфлација,
забавување беше забележано и кај базичната инфлација, што беше во согласност со
проектираните движења. Растот на потрошувачките цени во четвртиот квартал се сведе на
нивото од 1,3%, на годишна основа. Со тоа, просечната годишна инфлација за 2013 година
изнесува 2,8% и во целост се совпаѓа со проекциите.
И покрај тоа што закрепнувањето на странската побарувачка се одвива бавно домашната
економија повторно имаше солиден раст заснован врз специфичните фактори, како што се
влезот на новите странски инвестиции и фискалниот импулс. Досегашните остварувања во
реалната економија и најновите расположливи податоци упатуваат на натамошен солиден
економски раст, на годишно ниво, и на остварување на проектираниот раст на БДП од 3,3% за
целата 2013 година. За следниот период (2014 и 2015 година), се предвидува натамошен раст
на економијата, но со забрзано темпо, со очекувана стапка на раст на БДП од 3,7% и 4,4%,
соодветно.
Во поглед на финансиските пазари НБРМ ја започна 2013 година со ниво од 3,50% максимална
каматна стапка на благајничките записи со тендер на ограничен износ а на аукцијата на
благајнички записи од 10.07.2013 да се примени тендер со ограничен износ на понуда и
фиксно утврдена каматна стапка од 3,25%, што претставува намалување од 0,25 п.п. во однос
на тековната, максимално утврдена каматна стапка на благајничките записи од 3,50%.
Истовремено, се донесе одлука за соодветно намалување на каматната стапка на
расположливите депозити на седум дена, на ниво од 1,50% со дополнително намалување на
1,25% во фебруари 2014 година.

Од аспект на ризиците, и натаму има ризици поврзани со надворешното окружување, а
случувањата во Украина сe уште претставуваат дополнителен фактор на ризик. Овие случувања
создаваат ризици за нестабилност на светските цени на енергентите и на житните производи, а
воедно може да имаат влијание и врз очекуваното економско закрепнување.
Здружението АЦИ Македонија имаше повеќе активности во повеќе сфери. Од минатиот
извештај како најзначајни ке ги спомнеме следните:
-

-

-

Во март 2013 Работилница на АЦИ Македонија и Omega Finance doo Ljubljana – Вовед
во инвестирање и тргување со обврзници, стратегии за заштита на должнички
портфолија
Семинар организиран во април 2014 година од страна на АЦИ Македонија во
соработка со Omega Finance doo Ljubljana – Изведени финансиски инструменти во
пракса (FX and interest rate derivatives)
Минатата година, во однос на институционалното учество на здружението на
меѓународните редовни официјални средби и состаноци, во рамки на активностите на
АЦИ интернационалното здружение (WORLD CONGRES во Берлин & Semiannual autumn
COUNCIL MEETING во Париз), нашиот претседател зема учество на редовниот годишен
состанок во Париз од 24-25ти Октомври во Париз, овојпат под патронат на Banque de
France.

Покрај редовните дискусии поврзани со актуелните случувања и околина поврзани со
нашиот домен на банкарско работење (тргување со финаниски инструменти) или :
промените на деловните модели во банкарското работење согласно Базел 3, влијание на
новите регулативи и протоколи врз работењето на клиентите, тековни согледувања за
придонесот на моделите за вреднување на работењето, едукативните аспекти, принципите
на професионализам и сл., најинтегрално место зазема дискусијата за финализирање на
организациската систематизација на асоцијацијата.
Имено дискусијата процедурално беше поврзана со процесот за избор на нов претседател
на асоцијацијата (професионален ЦЕО...), кое траеше повеќе од 1,5 година. За таа цел беше
формиран комитет за селекција, каде на состанокот во Париз низ опсежни дискусии беа
дефинирани сите позадински работи (членови, критериуми, мотивациски и бизнис апекти
на потенцијалните кандидати…), со цел за надминување на систематизациската криза што
поскоро.
Изборот конечно се финализира на 53иот Светскиот конгрес на АЦИ во Берлин, во март
оваа година, каде беше назначен новиот претседател на ACI The Financial Markets
Association, г-динот Marshall Bailey, на кого во оваа прилика му честитаме на изборот и
му/си посакуваме успешна работа и соработка, и координација во однос на сите потребни
АЦИ домени .
Претходно беа одржани регионалните состаноци (АЦИ Европа за нашиот регион...), каде
беа изнесени одредени коментари и сугестии од страна на АЦИ Македонија поврзано со
појасна имплементација на регионот во однос на:





промотивно присуство и посети од страна на АЦИ официјални претставници (на
годишни собранија обврзно, средби со претставници од НБРМ, Министерство за
финансии и сл.),
вклучување во актуелните и/или формирање на посебни тела кои ќе ги претставуваат
интересите и потребите на земјите од регионот (Југоисточна Европа),

со крајна цел пратење и приклучок кон позитивните практики и модерните трендови во
доменот на тргување со финаниски инструменти, и секако преку директно присуство на
АЦИ претставниците позитивно потенцирање и потврдување на значајноста и улогата на
АЦИ асоцијацијата во развиените финанисиски системи.
-

Претставници од здружението во континуитет беа дел од АЦИ конференциите на
националните асоцијации во регионот (оваа година на Годишното собрание на АЦИ
Србија, и АЦИ Бугарија).

Во однос на сертификацијата нема промени, и таа изнесува вкупно 107 (од кои 64 со ACI
Dealing certificate и 41 со ACI Operations certificate, и 2 со ACI Diploma), каде може да потврдиме
повторно дека во однос на бројот (согласно финанискиот систем) и регулативната мандатност,
сертифицираното членство на АЦИ Македонија претставува пример за останатите национални
асоцијации, кое е редовно поздравувано на сите официјални состаноци на ACI The Financial
Markets Association.
Здружението во годината што измина одржуваше редовни состаноци во просториите на
Стопанската Комора на РМ финансирајќи ги своите активности претежно од чланарина од
банките и одредени еднократни спонзорства.
Финансиски резултат на АЦИ во 2013 година
Почетна состојба на сметка на 01.01.2013 – 1.358.00 денари
Вкупни приходи во 2013 година – 1.026.729,00 денари
Вкупни расходи во 2013 година – 890.901,00 денари (најголем дел за Собранието)
Почетна состојба на 01.01.2014 година – 137.186,00 денари
Тековна состојба на 06.05.2014 година – 700.496,00 денари
Во годината што предстои продолжуваме со нашите иницијативи во насока на развој на
девизниот пазар и зголемување на бројот на инструменти и продукти кои банките можат да ги
понудат, а се со цел развој на финансискиот пазар и рационалното пазарно размислување и
креирањето на нови производи за оптимално задоволување на потребите на клиентите.
На крајот би сакал да ги споменеме и изразиме посебна благодарност до институциите кои
помогнаа во одржувањето на Собранието:
Thomson Reuters – golden sponsor

Потоа од домашните компании ексклузивните стандардни спонзори Макпетрол, Окта, Ассеко
СЕЕ Скопје и Алкалоид АД Скопје
И со особено задоволство, да го поздравиме како Генерален Спонзор на Собранието,
компанијата Europoint од Белград, компанија која повеќе години го поддржува Здружението
АЦИ Македонија на најдобар можен начин и има голем придонес за техничкиот развој на
меѓубанкарскиот пазар во Република Македонија, при што, потребно е да се нагласи
сесрдното залагање и ангажираност на нивниот претставник во Македонија, Г-динот Марјан
Ристов.
Молам за еден аплауз за Europoint,

На крајот да ви пожелам пријатна забава, дружење и мигови за паметење во прекрасното
Маврово

Борче Стаменковски
Член на АЦИ Македонија

