
18-то Годишно Собрание на ACI Македонија 
Здружение на финансиски пазари 

 
Почитувани Форекс пријатели и пријателки, 

2012та година беше година во која се очекуваа природни катастрофи, 
земјотреси ,астероиди и евентуално некоја нуклеарна војна, но се случи 
изненадување па се помина во најдобар ред,се разбира,со оглед на 
околностите. 
 
На меѓународен план во 2012 година одново доминираа проблемите во 
Еврозоната . Грција со своите долгови и будењето на радикалните партии и 
коалиции како SYRIZA во контекст на парламентарните избори го нишаше 
еврото се до месец Јуни . Постоеа шпекулации за напуштање или исфрлање на 
Грција од Еврозоната како и значително радикално однесување во поширок 
контекст, од другите земји членки, но кон крајот на Јуни дојде до смирување на 
ситуацијата пред се поради конструктивниот ангажман на Германија, но и на 
ЕЦБ во смисол на обезбедување на инструменти на ликвидност за целата 
монетарна унија.  
 
На некој начин и симболично, заклучно со Јуни месец заврши и падот на еврото 
и со влез во втората половина на годината фокусот се префрли кон САД каде 
Бернанке инсистираше на QE3 и доби мандат од Бордот на ФЕД со аргумент 
дека на економијата на САД и треба дополнителен импулс за забрзување на 
умерениот економски раст , кој во моментот не може да го обезбеди 
посакуваното темпо на намалување на невработеноста. Оваа вест беше долар 
bearish што доведе до промена и на макро трендот на валутните берзи со 
пресекување на надолната тренд линија (која траеше 1,5 година) на еур/усд кон 
горе, и формирање на нов тренд кој сеуште трае. 
 
На домашен план, 2012 беше мирна година. На девизниот пазар доминираше 
понудата на евра.  Репатријацијата на Фондовите креираше износи на евра кои 
на моменти значително ја надминуваа побарувачката што го држеше денарот 
на силно-стабилно ниво од околу 61,50 во однос на еврото во поголемиот дел 
од годината.   
 
Здружението АЦИ Македонија имаше повеќе активности во повеќе сфери. Од 
минатиот извештај во претстојните активности на здружението, како што беше и 
најавено: 

- продoлжи иницијативата преку Здружение за Банкарство за доделување 
статус на конверзиите како релевантен инструмент на домашниот 
девизен пазар која во моментот е во финална фаза.  

- Вториот проект “Тргување со маргина” кој беше планирано исто така да 
биде афирмиран преку Здружението за Банкарство отвори повеќе 
прашања од неколку еминентни кругови од банкарското работење во 
контекст на менаџирањето на ризикот на овој продукт при што се 
инсистираше истиот да биде објаснет по сегменти а не како интегрален 
продукт поради што неговата промоција е одложена. Би сакале да 
напоменеме како засегнати професионалци на оваа тема, дека додека 
ние се заложуваме истиот да биде канализиран преку деловните банки 



врз основа на класично посредување на продуктот, на домашниот пазар 
егзистираат “диви” промотори и посредници кои на домашните 
инвеститори од секоја провиниенција им го нудат овој продукт, што не е 
факт за запоставување и може доколку продолжи овој тренд да има и 
јавни консидерации(пирамиди,”излажани инвестиори”итн) . 

- На полето на соработките , во текот на годината продолжена е 
успешната соработка со Reuters кој одржа промотивен семинар во 
Стопанска Комора на Република Македонија на новиот софтвер Eikon кој 
во потполно ќе ја замени Kobra-та до крајот на оваа година. Учесниците 
имаа можност да се запознаат со новиот софтвер кој сега функционира 
преку класична интернет конекција и е многу повеќе user-friendly бидејќи 
работи на принцип на browser. Исто така, новиот концепт, значително ги 
намалува трошоците на користење бидејќи повеќе нема да бидат 
потребни закупените линии од Телеком и сл. 

- Нова соработка Здружението започна со Omega Finance компанија за 
финансиски консалтинг во сопствеништво на Г-дин Јернеј Долес, експерт 
познат на овие простори. Беше одржан семинар на тема “Тргување со 
обврзници и инвестирање во нив” кадешто беа разгледани повеќе 
аспекти вклучувајќи и хеџинг на позиции во обврзници. Со компанијата 
Omega Finance остануваме во комуникација за натамошна соработка на 
интересни и иновативни теми. 

- И како последна но не помалку важна треба да ја споменеме соработката 
со Giorgio Speciale  Sales Manager од компанијата Ahmes AG кој ќе има 
презентација подоцна на тема волатилност на пазарите и контрола на 
ризикот и со кого во иднина и натаму би соработувале во насока на 
презентација и едукација на интересни теми од сферата на тргувањето и 
менаџирањето на ризикот. 

 
Кон крајот на 2012 година Претседателот на АЦИ Македонија и Секретарот на 
АЦИ Македонија учествуваа на редовен состанок на Советот на ACI во 
Истанбул,Турција каде беа допрени повеќе интересни теми за иднината на 
светското здружение, и активностите соодветно, на глобално ниво, или: 

- Беше промовирана новата верзија на Model Code која стапи во сила од 
Септември 2012 година 

- Од 01.08.2013 година, во врска со стекнување на Dealing Certificate, во 
рамки на модулите (кои ги предаваат овластените АЦИ презентери),се 
додава/ажирира материјал во врска со: ALM , Principles of risk и Model 
code-от, со напомена дека сите актуелно пријавени, и останатите, до 
31.12.2013 година, ќе полагаат според старата програма (оваа 
промена/дополна ќе биде наскоро достапна на официјалниот сајт на АЦИ 
светското здружение). 

-  Од 01.06.2013 година, во врска со стекнување на Operations certificate во 
модулите ќе биде додаден делот за Fx Best Practices Operations, и со 
иста напомена, дека сите актуелно пријавени, и останатите, до 
31.12.2013 година, ќе полагаат според старата програма (оваа 
промена/дополна ќе биде наскоро достапна на официјалниот сајт на АЦИ 
светското здружение). 

- Воведување нов испит Model Code examinations, наменетет за сениор 
менаџмент, со активно искуство над 10 години, пришто со овој 
сертификат, исто како за останатите цертификати (Dealing&Operations), 



се стекнува право за полагање за АЦИ диплома, а систематски ќе биде 
активно од 01.08.2013 година (наскоро ќе биде објавено на официјалниот 
АЦИ сајт). 

- Од 2014 година се планира соодветно во рамки на АЦИ Диплома да 
бидат вклучени:ALM, Islamic Banking, Sales Operations & the Model code. 

- Понатаму беше најавено дека следниот Претседател на ACI ќе добива 
редовна плата од здружението (веќе верификувана на последниот АЦИ 
Светски Конгрес во Сингапур во Март годинава, и во завршна фаза е 
процесот на конкурс и избор). Оваа одлука како генерална констатација-
заклучок, произлезе интегрално согласно големиот број обврски 
,патувања и стручно ангажирање а во насока да биде задржан и 
подобрен квалитетот на извршувањето потребна е и соодветна награда. 

 
Здружението во годината што измина одржуваше редовни состаноци во 
просториите на Стопанската Комора на Република Македонија финансирајќи ги 
своите активности претежно од членарина од банките и одредени еднократни 
спонзорства. 
 
Во година 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 пазарното рационално 
мислење и перцепција кај сите актери и зголемување на креативноста на ова 
поле кое има потенцијал за натамошно усовршување. 
Во натамошниот краткорочен  период сметаме дека е потребно да направиме и 
една отворена дискусија на ниво на Здружението во кое учество би земале 
деловните банки како и Народна Банка на Република Македонија околку 
Данокот на финансиски трансакции и неговите импликации врз домашните 
финансиски институции, кој се најавува во Еврозоната ,моментално поддржан 
од 11 земји членки со датум на воведување 1 Јануари 2014 година. Со него 
секоја финансиска трансакција помеѓу финансиските институции ќе биде 
оданочена и тоа од двата учесника на купопродажбата за 0,1% од номиналниот 
износ. Критериумите за наплата се “резидентност” и  “место на издавање”. 
Оддтаму,според реакциите на повеќе финансиски институции од Европа има 
значителни забелешки , меѓу кои е и ефектот на кумулација односно дека 
конечно товарот на овој данок ќе биде многу повеќе од 0,1%. Ова е и причина 
повеќе за дискусија на оваа тема. 
 
На крајот би сакал да ги споменеме и изразиме посебна благодарност до 
институциите кои помогнаа во одржувањето на Собранието: 
 

 Thomson Reuters – Златен спонзор, 

 Bloomberg, 

 Commerzbank, 

 Deutsche Bank, 
 
Потоа ексклузивните спонзори Макпетрол и Окта, 
 
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 Крушево, 
 
 
Бојан Цветановски 
Член на Извршен Одбор на АЦИ Македонија 
 
 
 
 


