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curba randamentelor România sursa: Bloomberg, BNR
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În discursul susținut la Universitatea Michigan Președintele FED (d-na Yellen) a
considerat că economia va continua să crească cu un ritm moderat, iar rata șomajului se
află sub nivelul sustenabil pe termen mediu. În acest context, d-na Yellen a reiterat că
FED va continua să majoreze gradual rata de dobândă de referință în lunile următoare.
Semnalele FED, tensiunile geo-politice, informațiile din sfera companiilor (United
Continentals, Okta, Swift Transportation) și avansul cotațiilor internaționale la țiței au
avut impact pe piața financiară luni. Rata de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10
ani a scăzut la 2.35%, indicele Dow Jones s-a consolidat, iar dolarul s-a apreciat cu
0.49% față de moneda unică europeană (cursul BCE).
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Încrederea investitorilor s-a ameliorat în aprilie (indicatorul Sentix a crescut cu 3.2
puncte lună/lună, la 23.9 puncte, cel mai ridicat nivel din vara anului 2007), evoluție
care exprimă premise de accelerare pentru economia regiunii pe termen scurt.
Ameliorarea încrederii investitorilor, tensiunile din Orientul Mijlociu, știrile
companiilor (Barclays, BHP Billiton, Shaftesbury, Stada Arzneimittel) și dinamica
cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime au influențat piața financiară în
ședința de tranzacționare de luni. Rata de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani
a scăzut la 0.21%, indicele EuroStoxx 50 a pierdut 0.4%, iar EUR/USD s-a depreciat cu
0.49%, la 1.0578 (referința BCE) (minimul din prima jumătate a lunii martie).
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Datele comunicate de Institutul Național de Statistică (INS) confirmă traiectoria
ascendentă pentru exporturile și importurile de bunuri în februarie, evoluție
influențată de ciclul economic european post-criză și de deprecierea monedei naționale.
La două luni din 2017 exporturile și importurile de bunuri au crescut cu ritmuri an/an
de 9.2%, respectiv 10.9%, deficitul intensificându-se cu 27%, la 1.3 miliarde EUR.
Conform declarațiilor recente ale Ministrului de Finanțe în trimestrul I România a
înregistrat un excedent bugetar de 1.6 miliarde RON, reprezentând 0.2% din PIB.
În ședința de tranzacționare de luni piața financiară a reacționat la evoluțiile din piețele
internaționale și la știrile interne.
Pe piața monetară ratele de dobândă au cvasi-stagnat: overnight la 0.19%/0.46%.
Curba randamentelor s-a deplasat în jos pe scadențele medii-lungi: la 10 ani cu trei
puncte bază la 3.79% (minimul de la începutul lunii martie). Statul a redeschis o
emisiune de titluri cu scadența în martie 2021 și s-a împrumutat cu 600 milioane RON
(nivel similar cu cel programat) la un cost mediu anual de 2.46%, în scădere cu opt
puncte bază față de licitația anterioară (din ianuarie). De asemenea, Ministerul de
Finanțe a ieșit pe piețele internaționale și s-a împrumutat cu 1 miliard EUR prin titluri
pe 10 ani și cu 750 milioane EUR prin obligațiuni scadente în 2035 la costuri medii
anuale de 170 puncte bază peste rata mid-swap, respectiv 3.55%.
La BNR EUR/RON a scăzut cu 0.20%, la 45152 (nivelul minim de la finele lunii
februarie), iar USD/RON s-a apreciat cu 0.35%, la 4.2677.
Bursa a crescut (indicele BET cu 0.1%), pe un rulaj total de peste 6.5 milioane EUR.
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Grupul Financiar Banca Transilvania
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cursuri spot – operațiuni cont
depozite – persoane juridice
cursuri case de schimb
titluri de stat și operațiuni REPO

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

•
•
•
•

tranzacționare online pe bursele din Bucuresti și Viena
credite marjă
administrare discreționară
împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

• fonduri de venit fix în lei sau euro
• fonduri mixte (max. 20% acțiuni)
• fonduri de acțiuni (indice sau fără reper) în lei sau euro

LEI sau EUR
accesează AICI
LEI sau EUR

• finanțări rapide către persoane fizice, credite de
consum pentru nevoi personale sau pentru achiziții în
rate în locațiile comercianților parteneri

accesează AICI

• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate

accesează AICI

• soluții de finanțare și management pentru folosința
autovehiculelor, împreună cu administrarea
externalizată a tuturor operațiunilor de care depinde
funcționarea flotei auto

accesează AICI
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analizele publicate de Banca Transilvania sau oricare dintre subsidiarele sale nu trebuie interpretate ca: a) Ofertă de vânzare/subscriere la instrumente financiare menţionate în rapoarte; b) Instrument de
reclamă pentru instrumentele financiare menţionate în rapoarte. Informaţiile care stau la baza acestor rapoarte au fost obţinute din surse publice, considerate relevante şi de încredere: Institute de
Statistică, Bănci Centrale, Agenţii Financiare & Organizaţii Interne şi Internaţionale, etc. Atragem însă atenţia cu privire la faptul că acurateţea/corectitudinea acestor informaţii din surse publice nu poate
fi verificată şi/sau contestată de instituţia noastră.
Opiniile analitice exprimate în rapoarte reflectă punctul de vedere al analiştilor la momentul publicării, rezultat prin raţionament independent cu metode analitice specifice. Recomandările emise pot să
nu coincidă cu poziţia tuturor instituţiilor din grupul Băncii Transilvania. Opiniile au fost exprimate cu bună-credinţă, fără omisiuni intenţionate şi în condiţii limitate de acces la informaţii: a existat acces
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