Rapport tas-Suq Monetarju għall-ġimgħa li ntemmet fis-26 ta’ Lulju 2019
Deċiżjonijiet tal-BĊE
Fil-25 ta’ Lulju 2019, il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iddeċieda li
r-rata tal-imgħax fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament (MRO) u r-rati tal-imgħax
fuq il-faċilità tas-self marġinali u l-faċilità ta’ depożitu ser jibqgħu l-istess, jiġifieri 0.00%,
0.25% u -0.40%, rispettivament. Il-Kunsill Governattiv jistenna li r-rati ewlenin tal-imgħax
tal-BĊE jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iktar baxxi tal-inqas sal-ewwel nofs
tal-2020 u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ sabiex jassigura l-konverġenza
sostnuta kontinwa tal-inflazzjoni li tilħaq il-mira tiegħu fuq iż-żmien medju.
Il-Kunsill Governattiv għandu l-intenzjoni li jkompli jinvesti mill-ġdid u b’mod sħiħ
il-pagamenti prinċipali minn titoli li jkunu qed jimmaturaw u mixtrija taħt il-programm ta’
xiri ta’ assi għal perjodu estiż ta’ żmien wara d-data meta jibda jgħolli r-rati ewlenin
tal-imgħax tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ sabiex jinżammu
kundizzjonijiet favorevoli tal-likwidità u livell għoli ta’ akkomodazzjoni monetarja.
Il-Kunsill Governattiv enfasizza wkoll il-bżonn ta’ xejra akkomodattiva ta’ livell għoli
tal-politika monetarja għal perjodu estiż taż-żmien, hekk kif ir-rati tal-inflazzjoni, kemm
dawk realizzati u kif ukoll dawk imbassrin, kienu b’mod persistenti taħt il-livelli li huma
konformi mal-mira tiegħu. Għalhekk, jekk il-prospettiva tal-inflazzjoni għal żmien medju
tibqa’ ma tilħaqx il-mira tiegħu, il-Kunsill Governattiv hu determinat li jaġixxi, f’konformità
mal-impenn tiegħu għal simetrija fil-mira tal-inflazzjoni. Għalhekk lest li jaġġusta
l-istrumenti tiegħu kollha, kif xieraq, sabiex jiżgura li l-inflazzjoni toqrob lejn il-mira tiegħu
b’mod sostnut.
F’dan il-kuntest, il-Kunsill Governattiv inkariga lill-Kumitati relevanti tal-Eurosistema
sabiex jeżaminaw l-għażliet, inklużi modi kif isaħħaħ l-indikazzjonijiet għall-ġejjieni tiegħu
dwar ir-rati tal-politika monetarja, miżuri riduttivi, bħat-tfassil ta’ sistema sekwenzjali
għar-remunerazzjoni ta’ riżerva, u għażliet għad-daqs u l-kompożizzjoni ta’ xiri nett
potenzjalment ġdid ta’ assi.

Operazzjonijiet Monetarji tal-BĊE
Fit-22 ta’ Lulju 2019, il-BĊE ħabbar l-MRO tiegħu ta’ kull ġimgħa. L-irkant sar fit-23 ta’
Lulju 2019 u attira offerti ta’ €2.91 biljun mill-kontropartijiet eliġibbli fiż-żona tal-euro,
€0.02 biljun aktar mill-ammont tal-offerti tal-ġimgħa ta’ qabel. L-offerti kienu kollha
allokati b’rata fissa ekwivalenti għar-rata tal-MRO kurrenti ta’ 0.00%, skont il-politika
eżistenti tal-BĊE.
Fl-24 ta’ Lulju 2019, il-BĊE flimkien mal-Federal Reserve tal-Istati Uniti, mexxa
operazzjoni ta’ finanzjament fid-dollaru Amerikan fuq tmint ijiem permezz ta’ self
garantit. Din l-operazzjoni attirat offerti ta’ $0.01 biljun li ġew allokati kollha b’rata fissa
ta’ 2.85%.

Suq Domestiku tal-Bills tat-Teżor
Fis-suq domestiku primarju tal-bills tat-Teżor, it-Teżor għamel sejħa għall-offerti għal
bills ta’ 91 ġurnata u bills ta’ 364 ġurnata għall-valur tal-pagament 25 ta’ Lulju 2019, li
jimmaturaw fl-24 ta’ Ottubru 2019 u fit-23 ta’ Lulju 2020, rispettivament. Kien hemm
offerti ta’ €45 miljun għall-bills ta’ 91 ġurnata li minnhom it-Teżor aċċetta €20 miljun,
filwaqt li kien hemm offerti ta’ €20 miljun għall-bills ta’ 364 ġurnata li minnhom it-Teżor
aċċetta €2 miljun. Minħabba li €35 miljun f’bills immaturaw matul il-ġimgħa, il-bilanċ
tal-bills tat-Teżor naqas bi €13-il miljun għal €324.8 miljun.
Ir-rendita li rriżultat mill-irkant ta’ bills ta’ 91 ġurnata kienet ta’ -0.373%, tnaqqis ta’ 0.9 ta’
punt bażi minn dik fuq bills b’perjodu ta’ maturità simili li ħarġu fit-18 ta’ Lulju 2019 u li
tirrappreżenta prezz ta’ offerta ta’ €100.0944 kull €100 nominali. Ir-rendita li rriżultat
mill-irkant ta’ bills ta’ 364 ġurnata kienet ta’ -0.329%, tnaqqis ta’ 4 punti bażi minn dik fuq
bills b’perjodu ta’ maturità simili li ħarġu fit-23 ta’ Awwissu 2018 u li tirrappreżenta prezz
ta’ offerta ta’ €100.3338 kull €100 nominali.
Matul din il-ġimgħa ma kienx hemm tranżazzjonijiet fil-Borża ta’ Malta.
Din il-ġimgħa t-Teżor ser jagħmel sejħa għall-offerti għal bills ta’ 91 ġurnata u bills ta’
273 ġurnata li jimmaturaw fil-31 ta’ Ottubru 2019 u fit-30 ta’ April 2020, rispettivament.

