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Tjedni pregled
Prosječna je godišnja stopa inflacije u travnju
2019. iznosila 0,7%, što predstavlja ubrzanje u
odnosu

na

prvo

ovogodišnje
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(+0,5%), ponajviše zahvaljujući snažnijem rastu

Cijene, godišnja stopa promjene, %
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potrošačkih cijena u travnju bilježi rast od 0,6%, pri čemu je najveći doprinos takvom kretanju došao od
rasta cijena odjeće i obuće za 3,7% (zbog dolaska novih kolekcija). Dvanaestomjesečni se prosjek u
travnju spustio na +1,3% (s +1,4% u prethodna tri mjeseca), dok je prosječna godišnja stopa temeljne
inflacije iznosila +0,6% (+0,9% u ožujku). U razdoblju od siječnja do travnja 2019., potrošačke su cijene
u prosjeku porasle za 0,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najvećim dijelom zbog rasta cijena
krutog goriva (+9,9%), duhana (+6,0%, zbog većih trošarina), goriva i maziva za osobna prijevozna
sredstva (+1,2%) te plina (+2,8%). S druge pak strane, veći rast potrošačkih cijena u gore navedenom
razdoblju su obuzdale 1,1% niže cijene hrane, posebno mesa (-3,7%) i voća (-13,9%), što je dobrim
dijelom posljedica niže stope poreza na dodanu vrijednost na određene prehrambene artikle.

Oporavak dolara, kuna blago oslabila
Na kretanje tečaja EUR/USD i u tjednu iza nas su najviše utjecala zbivanja oko trgovinskih pregovora
između SAD-a i Kine. Dolar je ojačao prema euru za 0,6% na tjednoj razini, zaključivši tjedan ispod
razine od 1,12 dolara za euro.
Tečaj kune prema euru lagano je krenuo prema gore i krajem tjedna iznosio 7,4182 kune za euro, 0,2%
više na tjednoj razini, dok je prema dolaru kuna oslabila za 0,8%, a tečaj porastao na 6,6460 kuna za
dolar. U ovom tjednu vidimo nastavak stabilnog trgovanja EUR/HRK.
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Najavljena aukcija trezorskih zapisa
Višak likvidnosti se spustio ispod 31 mrld kn, a kamatne su stope na tjednoj razini mirovale (prekonoćni
Zibor na 0,30%, 1M na 0,42%), odnosno lagano porasle (3M za 1 b.b. na 0,47%). Interes na repo
aukciji HNB-a je izostao, a promet na TNZ-u je iznosio mršavih 15 mln kn. Ovaj tjedan dospijeva 190
mln kn 28 mln eura trezorskih zapisa pa je najavljena aukcija s planiranim iznosima izdanja u visini od
100 mln kn tromjesečnih kunskih, 200 mln kn jednogodišnjih kunskih te 10 mln eura jednogodišnjih
eurskih zapisa.

Crobex porastao na tjednoj razini
Indeks Crobex je prošli petak zaključio na razini od 1.864,51 bodova, što predstavlja tjedni rast od 1,3%,
dok je Crobis istovremeno porastao za 0,1% (na 113,13 bodova). Kod sektorskih indeksa,
CROBEXturist (3.586,73 bodova) i CROBEXkonstrukt (444,17 bodova) su zabilježili rast od 0,7%
odnosno 4,5%, dok je CROBEXindustrija zabilježio pad od 2,1% na tjednoj razini (na 871,66 bodova).
Ukupan je promet na ZSE u prošlome tjednu iznosio 191,2 mln kn, što je za 3,1% više u odnosu na
tjedan prije, zahvaljujući 21,3% većem prometu dionicama (koji je dosegnuo 66,8 mln kn), dok je promet
obveznicama smanjen za 4,6% (na 124,4 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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