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Tjedni pregled
Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2019. bilježi
rast od 0,8% na godišnjoj razini (+1,1% u srpnju
2019.), pri čemu je rast bio podržan višim
cijenama krutih goriva (+14,9%), duhana (+6,0%,

Cijene, godišnja stopa promjene, %
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uslijed rasta trošarina) i povrća (+5,9%). U isto
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vrijeme, najsnažnije su na godišnjoj razini pale

-6,0

cijene goriva i maziva za osobna prijevozna
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sredstva (-2,4%, dijelom odražavajući niže cijene
sirove nafte na tržištima). Na mjesečnoj razini,
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potrošačke cijene u kolovozu bilježe pad od 0,3%, prvenstveno zahvaljujući padom cijena Odjeće i
obuće za 3,8% (zbog sezonskih sniženja). Prosječna je temeljna stopa inflacije u kolovozu na godišnjoj
razini iznosila +1,0% (+1,5% u srpnju), dok je dvanaestomjesečni prosjek iznosio +0,9% (+1,0% u
srpnju). U prvih osam ovogodišnjih mjeseci, prosječna je godišnja stopa rasta potrošačkih cijena
iznosila 0,7%, pri čemu je najznačajniji doprinos takvim kretanjima došao od viših cijena u kategorijama
Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (+0,6 p.b. ili +3,4%, od čega kruta goriva za
+11,4% i plina za +4,1%). Najsnažniji negativan doprinos ukupnom povećanju cijena pritom je došao
od nižih cijena Hrane (-0,2 p.b. ili -0,6%, od čega mesa za -2,4% i voća za -11,6%), dijelom kao
posljedica niže stope poreza na dodanu vrijednost na pojedine prehrambene artikle.

Fed srezao kamatnu stopu
Na prošlotjednoj je sjednici FOMC srezao ciljani raspon fed funds kamatne stope za 25 b.b. na 1,752,00%. Dolar je stoga ojačao prema euru, a trgovanje je zaključeno na 1,10 dolara za euro, 0,6% niže
na tjednoj razini.
Na domaćem se deviznom tržištu nastavilo mirno razdoblje te je krajem prošlog tjedna EUR/HRK
iznosio 7,3964 kune za euro, 0,1% više na tjednoj razini, dok je prema dolaru kuna oslabila za 0,6% na
6,6960 kuna za dolar. U ovom tjednu vidimo trgovanje u rasponu 7,39-7,42 kune za euro.
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Porasla likvidnost
Višak likvidnosti se u tjednu iza nas povećao na 34 mlrd kn, a kamatne su stope stagnirale pa je O/N
Zibor u petak iznosio 0,30%, 1M 0,39%, a 3M 0,48%. Na repo aukciji HNB-a i na TNZ-u nije bilo
prometa.

Rast Crobexa na tjednoj razini
Ukupan je promet na ZSE u prošlome tjednu dosegnuo 398,9 mln kn ili 10,2% više na tjednoj razini,
zahvaljujući 3,3 puta većem prometu dionicama (koji je dosegnuo 214,6 mln kn), dok je promet
obveznicama pao za 37,8% (na 184,4 mln kn). Crobex je prošli tjedan zaključio na 1.899,75 bodova (
+0,9% na tjednoj razini), dok je Crobis stagnirao (na 116,94 bodova). Kod sektorskih indeksa,
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CROBEXkonstrukt je u petak zaključio na 1,3% većoj tjednoj razini (na 442,09 bodova), dok su
CROBEXindustrija i CROBEXturist zabilježili pad od 1,4% odnosno 1,6% (na 863,25 i 3.453,41 bod).
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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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