
Rapport tas-Suq Monetarju għall-ġimgħa li ntemmet fl-24 ta’ Jannar 2020  

Deċiżjonijiet tal-BĊE 

Fit-23 ta’ Jannar 2020, 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 -0.50%, rispettivament. Il-Kunsill Governattiv jistenna li r-rati 

ewlenin tal-imgħax tal-BĊE jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew jitbaxxew sakemm jara 

li l-prospetti tal-inflazzjoni jikkonverġu b’mod b’saħħtu f’livell biżżejjed qrib, iżda taħt, 

it-2% fil-perjodu tiegħu tat-tbassir, u konverġenza bħal din tkun ġiet riflessa b’mod 

konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti. 

 

Il-Kunsill Governattiv ser jibqa’ jagħmel ix-xiri nett skont il-programm tiegħu ta’ xiri ta’ 

assi (APP) b’rata ta’ kull xahar ta’ €20 biljun. Il-Kunsill Governattiv jistenna li dan ix-xiri 

jibqa’ għaddej sakemm ikun meħtieġ sabiex jissaħħaħ l-impatt ta’ akkomodament tar-rati 

tiegħu tal-politika monetarja, u jintemm ftit qabel ma jibda jgħolli r-rati ewlenin tal-imgħax 

tal-BĊE. 

 

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 l-APP 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 iddeċieda wkoll li jniedi verifika tal-istrateġija tal-politika monetarja 

tal-BĊE. 

 
Operazzjonijiet Monetarji tal-BĊE 

 

Fl-20 ta’ Jannar 2020, il-BĊE ħabbar l-MRO tiegħu ta’ kull ġimgħa. L-irkant sar fil-21 ta’ 

Jannar 2020 u attira offerti ta’ €0.97 biljun mill-kontropartijiet eliġibbli fiż-żona tal-euro, 

€0.14 biljun iktar 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. 

 
Fit-22 ta’ Jannar 2020, il-BĊE flimkien mal-Federal Reserve tal-Istati Uniti, mexxa 

operazzjoni ta’ finanzjament fid-dollaru Amerikan fuq sebat ijiem permezz ta’ self 

garantit. Din l-operazzjoni attirat offerti ta’ $0.05 biljun li ġew allokati kollha b’rata fissa 

ta’ 2.04%. 

 
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’ 182 ġurnata għall-valur tal-pagament 23 ta’ Jannar 2020, li 

jimmaturaw fit-23 ta’ April u fit-23 ta’ Lulju 2020, rispettivament. Kien hemm offerti ta’ 

€20 miljun għall-bills ta’ 91 ġurnata li minnhom it-Teżor aċċetta €12-il miljun, filwaqt li 

kien hemm ukoll offerti ta’ €20 miljun għall-bills ta’ 182 ġurnata li minnhom it-Teżor 

aċċetta €5 miljun. Minħabba li €15-il miljun f’bills immaturaw matul il-ġimgħa, il-bilanċ 

tal-bills tat-Teżor żdied b’€2 miljun għal €344 miljun. 



 

Ir-rendita li rriżultat mill-irkant ta’ bills ta’ 91 ġurnata kienet ta’ -0.437%, żieda ta’ 0.1 ta’ 

punt bażi minn dik fuq bills b’perjodu ta’ maturità simili li ħarġu fis-16 ta’ Jannar 2020 u li 

tirrappreżenta prezz ta’ offerta ta’ €100.1106 kull €100 nominali. Ir-rendita li rriżultat 

mill-irkant ta’ bills ta’ 182 ġurnata kienet ta’ -0.413%, tnaqqis ta’ 0.4 ta’ punt bażi minn 

dik fuq bills b’perjodu ta’ maturità simili li ħarġu fid-9 ta’ Jannar 2020 u li tirrappreżenta 

prezz ta’ offerta ta’ €100.2092 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 fit-30 ta’ April u fid-29 ta’ Ottubru 2020, rispettivament. 


