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ROMÂNIA
Conform Băncii Naționale a României (BNR) creditul neguvernamental a crescut
cu ritmuri în accelerare în martie: 1.8% lună/lună și 6.6% an/an la 290.6 miliarde RON
(nivel record). Datele BNR indică și majorarea depozitelor neguvernamentale cu 0.7%
lună/lună și cu 14.7% an/an la 430.9 miliarde RON în martie (maxim istoric). Ne
așteptăm la creșterea creditelor și depozitelor neguvernamentale cu ritmuri medii
anuale de 6.1%, respectiv 11.9% în perioada 2021-2023.
Prin urmare, raportul credite-depozite a urcat de la 66.7% în februarie la 67.4% în martie
(maximul din noiembrie), cu următoarea distribuție: 72.7% la RON și 57.6% la valută.
În scenariul central prognozăm continuarea tendinței descendente pentru acest
indicator, până la nivelul de 58.1% la finalul anului 2023.
Pe de altă parte, datele Ministerului de Finanțe indică ajustarea raportului deficit
bugetar/PIB de la 1.71% în T1 2020 la 1.28% în T1 2021, pe fondul majorării veniturilor
cu 18.8% an/an la 85.8 miliarde RON (cheltuielile au urcat cu doar 11.2% an/an la 100.4
miliarde RON). Ne așteptăm ca raportul deficit/bugetar PIB să scadă la 6% în 2021.
Climatul macro-financiar extern și știrile interne s-au resimțit pe piața financiară marți.
Pe piața monetară ratele de dobândă au urcat pe scadențele foarte scurte: overnight la
1.28%/1.55%. ROBOR la trei luni și ROBOR la șase luni au stagnat la 1.59%, respectiv
1.68%.
Curba randamentelor s-a consolidat: rata de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10
ani la 2.965%. La licitația suplimentară Ministerul de Finanțe a atras 75 milioane RON
prin obligațiuni scadente în ianuarie 2028, la un cost mediu anual de 2.80%.
EUR/RON a urcat cu 0.04%, la 4.9260, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.35%, la 4.0837,
la BNR.
Piața de acțiuni a crescut (indicele BET cu 1%), pe o lichiditate de peste 10 milioane EUR.
ZONA EURO
În ședința de tranzacționare de marți piața financiară din regiune a încorporat climatul
macro-financiar internațional, știrile din sfera pandemiei, informațiile companiilor
(raportările trimestriale la HSBC, ABB, Schneider) și evoluțiile din piețele de materii
prime. Rata de dobândă la obligațiunile suverane germane pe scadența 10 ani a urcat la
-0.252%, indicele pan-european EuroStoxx 50 a pierdut 0.2%, iar EUR/USD s-a
consolidat la 1.2088 (cursul BCE) (maximul de la sfârșitul lunii februarie).
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Încrederea consumatorilor s-a ameliorat pentru a patra lună consecutiv în aprilie:
indicatorul Conference Board în creștere cu 12.7 puncte față de martie la 121.7 puncte
(cel mai ridicat nivel din februarie 2020). Totodată, ritmul anual al prețurilor caselor a
accelerat de la 11.1% în ianuarie la 11.9% în februarie (maximul din martie 2014). Aceste
evoluții exprimă premise favorabile pentru dinamica economiei SUA pe termen scurt.
Informațiile macroeconomice pozitive, știrile din sfera pandemiei, raportările financiare
trimestriale și dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime au
influențat piața financiară marți. Rata de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani
a crescut la 1.6217%, indicele Dow Jones s-a consolidat, iar dolarul american a stagnat
raportat la moneda unică europeană (referința BCE).
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