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Consolidarea climatului pozitiv pe piețele financiare internaționale în luna iulie
indicii bursieri MSCI (puncte) sursa: Bloomberg
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cotații internaționale la țiței (USD, medie lunară) sursa: BT pe
baza datelor Bloomberg
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Momentul favorabil din piețele financiare globale s-a consolidat în luna iulie,
evoluție influențată de o serie de factori:
1. perspectiva implementării de măsuri de relaxare monetară în principalele
blocuri economice ale lumii (de altfel, FED a redus rata de dobândă de
referință cu 25 puncte bază la ședința încheiată pe 31 iulie);
2. așteptarea negocierilor comerciale SUA-China (primele două economii ale
lumii care generează peste 40% din PIB-ul mondial);
3. sezonul de raportări financiare pe al doilea trimestru al anului curent;
4. fluctuațiile cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime.
Acest aspect este confirmat și de declinul indicatorului de volatilitate de pe bursa
americană (VIX) pentru a doua lună consecutiv în iulie, cu un ritm lunar de 16.9%
la 13.17 puncte (minimul din aprilie).
Din punct de vedere macroeconomic se acumulează semnale de maturitate pentru
ciclul economic post-criză, evoluție influențată și de tensiunile comerciale globale,
cu impact nefavorabil pentru dinamica comerțului mondial și consecințe la nivelul
climatului investițional în industria prelucrătoare (motorul economiei mondiale).
Spre exemplu, în SUA ritmul de creștere economică s-a temperat la 2.3% an/an în
T2 (cel mai redus din ultimii doi ani), conform estimărilor preliminare ale
Departamentului Comerțului.
De asemenea, economia Zonei Euro a evoluat sub potențial pentru al treilea
trimestru la rând în T2 (avans cu 1.1% an/an).
Totodată, dinamica anuală a PIB-ului Chinei (a doua economie a lumii) a decelerat
de la 6.4% în T1 la 6.2% în T2 (cea mai slabă evoluție din 1992).
De altfel, Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus previziunile privind
dinamica anuală a PIB-ului mondial în 2019 și 2020 (la 3.2%, respectiv 3.5%).
Pe de altă parte, inflația a persistat în perioada recentă la un nivel redus, inferior
țintei băncilor centrale din SUA și Zona Euro, pe fondul decelerării ritmului de
creștere economică și declinului cotațiilor internaționale la țiței.
În acest context, în SUA Rezerva Federală a redus rata de dobândă de referință cu
25 puncte bază la (2.00%-2.25%) la ședința din iulie (a cincea din 2019).
De asemenea, Banca Centrală Europeană a semnalat implementarea unor noi
măsuri de relaxare monetară în toamna acestui an (în luna septembrie).
Perspectivele de implementare de măsuri de relaxare monetară pe termen scurt în
principalele blocuri economice ale lumii (pe fondul decelerării ritmului de creștere
economică și poziționării inflației sub nivelul țintă) au determinat continuarea
tendinței de scădere a ratelor de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani
(barometru pentru costurile de finanțare în economie) în iulie: cu un ritm mediu
lunar de 1% la 2.05% în SUA și cu 7.6 puncte bază lună/lună la -0.35% în
Germania (prima economie din Zona Euro și Uniunea Europeană).
Nu în ultimul rând, cotațiile internaționale la țiței au înregistrat evoluții mixte în
iulie: creștere cu un ritm lunar de 4.8% la 57.3 dolari/baril (pentru WTI) și scădere
cu o dinamică lunară de 0.4% la 64 dolari/baril (pentru BRENT).
În acest context, indicele MSCI Global (calculat de Morgan Stanley) a crescut cu
0.2% la 524.4 puncte în iulie (avans cu 15.1% de la începutul anului).
Această evoluție a fost determinată de majorarea indicelui MSCI pentru piețele
dezvoltate cu un ritm lunar de 0.4% la 2,187.6 puncte în iulie (plus 16.1% în 2019).
Pe de altă parte, indicele MSCI aferent piețelor emergente a înregistrat o ajustare
lunară de 1.7% la 1,037 puncte în iulie (creștere cu doar 7.4% în acest an).
În SUA indicele Dow Jones a urcat cu 1% la 26,864.3 puncte în iulie (plus 15.2%
ytd), iar indicele S&P 500 a crescut cu 1.3% la 2,980.4 puncte (avans cu 18.9% ytd)
în iulie, acești indici înregistrând noi maxime istorice luna trecută.
De asemenea, indicele pan-european Dow Jones Stoxx 600 a urcat cu 0.2% la
385.8 puncte în iulie (plus 14.3% ytd).
Pe de altă parte, indicele regional MSCI Asia Pacific s-a ajustat cu 1% la 158.5
puncte în iulie (creștere cu 8% ytd).
În România indicele BET a crescut cu 4.4% la 9,204.2 puncte în iulie (24.7% ytd).
Ne așteptăm ca piețele financiare să fie influențate pe termen scurt de: tensiunile
comerciale și tehnologice SUA-China, cu impact asupra fluxurilor economice
internaționale și climatului investițional din industria prelucrătoare (motorul
economiei mondiale); deciziile de politică economică din SUA, China și Zona
Euro; raportările financiare ale companiilor listate pe bursele de valori;
implementarea Revoluției Digitale; climatul geo-politic global.
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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
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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publice de către organisme și organizații naționale și internaționale. Rapoartele de analiză nu conțin și/sau nu sunt fundamentate pe date care pot să fie considerate informații privilegiate în sensul legii aplicabile, Banca
Transilvania respectând în totalitate cerințele legale privind gestiunea informației privilegiate și cele privind prevenirea abuzului de piață.
Atragem atenția cu privire la faptul că rapoartele de analiză prezente nu sunt servicii sau activități de investiții în sensul pachetului legislativ european Mifid II/Mifir astfel încât subliniem că persoanele care folosesc
informațiile din prezentele rapoarte nu beneficiază de protecția oferită de cadrul de reglementare menționat mai sus, fiind singurii răspunzători pentru orice potențial prejudiciu rezultat din utilizarea acestei informații.
Rapoartele de analiză ale Bancii Transilvania sau ale subsidiarelor sale ar putea fi nepotrivite pentru unii investitori (în funcție de situația financiară, orizontul și obiectivele investiționale). Subliniem că rapoartele de
analiză nu reprezintă recomandări individuale și/sau personalizate unei anumite persoane sau grup de persoane de orice natură. Aceste rapoarte nu au fost emise la solicitarea unei terțe părți față de Banca Transilvania
și/sau în legătură cu realizarea uneia sau mai multor tranzacții cu instrumente financiare. Valoarea instrumentelor financiare la care se face referire în analizele elaborate fluctuează în timp, iar performanța trecută nu
constituie sub nicio formă un indicator pentru performanța viitoare. Totodată, subliniem faptul că investițiilor le sunt asociate factori de risc, care nu sunt totalmente explicitați în rapoarte. Altfel spus, Banca Transilvania
și/sau Subsidiarele sale sau orice colaborator nu sunt responsabili pentru niciun fel de pierdere directă și/sau potențială rezultată din utilizarea elementelor publicate în raport.
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