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Tjedni pregled
Potrošačke su cijene u lipnju na godišnjoj razini
porasle za 2,4%, najviše od travnja 2013.,
prvenstveno zbog 14,0%-tnog skoka cijena
goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva
uslijed snažnog rasta (Brent +60%) cijena sirove
nafte na svjetskim tržištima. Na mjesečnoj razini
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Cijene, godišnja stopa promjene, %
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%
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0

I.
III.
V. VII. IX. XI.
I.
III.
V. VII. IX. XI.
I.
III.
V. VII. IX. XI.
I.
III.
V.
2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2018. 2018. 2018.
Prehrana i bezal. pića

Alk. pića i duhan

Odjeća i obuća

Stanovanje, voda, el. en., plin

Prijevoz

Rekreacija i kultura

spomenutog rasta cijena goriva, dok je najveće smanjenje (-4,1%) zabilježeno u kategoriji Odjeće i
obuće, zbog sezonskih sniženja. Prosječna je godišnja stopa temeljne inflacije u lipnju ostala na razini
prethodnih pet mjeseci (+0,7%), dok je dvanaestomjesečni prosjek porastao na +1,3%. U prvom je
dijelu godine tako prosječna godišnja stopa inflacije iznosila 1,4%, a najveći je doprinos rastu došao od
viših cijena u kategorijama Stanovanja (+0,5 p.b. ili +2,9%), Prijevoza (+0,3 p.b. ili +2,1%) i Hrane (+0,3
p.b. ili +1,3%). Za cijelu 2018. godinu očekujemo prosječnu stopu inflacije od 1,8%.

Dolar blago oslabio, kuna stabilna
Očekivanja ulagača oko putanje kamatnih stopa na dolar ostaju nepromijenjena te su trenutno u centru
pažnje zbivanja oko carinskih tarifa. U petak je trgovanje EUR/USD zaključeno na 1,1724 dolara za
euro, 0,3% više na tjednoj razini.
Kuna je protekli tjedan tek blago aprecirala prema euru i dolaru te se tečaj spustio na 7,3869 kuna za
euro, odnosno 6,3385 kuna za dolar. Priljevi deviza su snažni, no tečaj i dalje ostaje stabilan pa u
ovome tjednu vidimo trgovanje u rasponu 7,37-7,42 kune za euro.
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Novčano tržište mirno
Višak likvidnosti je blago porastao prema 23 mlrd kn, a kamatne stope su zabilježile minorne pomake
pa je prekonoćni Zibor porastao za 1 b.b. na tjednoj razini, na 0,35%, jednomjesečni se spustio za 1
b.b. na 0,43%, a tromjesečni je stagnirao na 0,49%. Na redovitoj obratnoj repo aukciji HNB-a ni na
TNZ-u nije bilo prometa.

Pad Crobexa na tjednoj razini
Indeks Crobex je prošli petak zaključio na razini od 1.791,50 bodova ili 0,9% nižoj tjednoj razini, dok je
Crobis završio na 111,80 bodova, odnosno stagnirao je na tjednoj razini. Kod sektorskih indeksa,
CROBEXkonstrukt i CROBEXindustrija su tjedan zaključili padom od 4,4, odnosno 2,6% (na 468,62,
odnosno 1.017,65 bodova), dok je CROBEXturist stagnirao na tjednoj razini (3.531,22 bodova). Ukupan
je promet na ZSE u prošlome tjednu iznosio 158,2 mln kn ili 73,4% manje na tjednoj razini, zahvaljujući
padu prometa dionicama za 30,6% (na 19,1 mln kn) i padu prometa obveznicama za 75,5% (na 139,1
mln kn).
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Statistika
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PRAVNE NAPOMENE
Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička 50
(dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom
informiranja i ne može se ni na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili
prava koji se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao
zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije,
mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koji se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim
podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi,
mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama koje
ovise o promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dopušta daljnje korištenje
podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja
se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet
trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a.
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