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Inflația în accelerare la 4.12% în iulie, maximul din octombrie
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Altfel spus, prognozăm convergența graduală a inflației spre nivelul țintit de
banca centrală, pe fondul semnalelor de final de ciclul economic post-criză în
plan extern și rebalansării politicii economice interne.
Premisele de convergență graduală a inflației spre nivelul țintă coroborate cu
semnalele de final de ciclu în sfera economiei reale și cu perspectivele de politică
monetară din SUA, Zona Euro și regiune exprimă o probabilitate ridicată ca
banca centrală să mențină rata de dobândă de referință în următoarele trimestre.
În încheiere subliniem faptul că nivelul ridicat al inflației și persistența deficitelor
gemene constituie cele mai importante provocări pentru finalul ciclului economic
post-criză pe plan intern.
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cotații internaționale la țiței (dolar/baril, medie lunară)
sursa: Departamentul de Energie (SUA), prelucrări BT
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Pentru 2021 ne așteptăm la o accelerare la 3.4% an/an.

Bunuri alimentare
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Pe de altă parte, dinamica anuală a tarifelor la servicii a decelerat de la 4.26% în
iunie la 4.11% în iulie (minimul din aprilie).

Noile prognoze indică perspectiva decelerării dinamicii anuale a prețurilor de
consum (pe indicele armonizat UE) de la 4.1% în 2018 la 4% în 2019, respectiv
3.1% în 2020.
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sursa: INS, prelucrări BT
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Am actualizat previziunile pentru evoluția inflației medii anuale, prin
încorporarea datelor publicate astăzi de INS.
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prețurile de consum pe componente (%, an/an)

De asemenea, prețurile la mărfuri nealimentare au crescut cu 3.44% an/an în
iulie (maximul din aprilie), în accelerare de la 2.89% an/an în iunie.

Astfel, în perioada ianuarie-iulie prețurile de consum au crescut în medie cu 3.9%
an/an (4% an/an pe indicele armonizat UE), dinamică influențată de: tensiunile
din piața forței de muncă, majorarea accizei la tutun, taxarea suplimentară a
companiilor din telecomunicații și energie, fluctuațiile din piețele internaționale
de materii prime și din piața valutară.
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Prețurile la bunuri alimentare au accelerat de la 5% an/an în iunie la 5.15% an/an
în iulie.
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Dinamica anuală a prețurilor de consum a accelerat de la 3.84% în iunie la 4.12%
în iulie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2018.

2

Jan-11

Pe de altă parte, tarifele la servicii (20.22% din coș) au crescut cu 0.10%
lună/lună în iulie.
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De asemenea, prețurile la mărfuri nealimentare (47.91% din coș) au consemnat o
scădere de 0.02% în iulie față de iunie, pe fondul diminuării prețurilor la gaze
naturale cu un ritm lunar de 5.53%. Prețurile la combustibili și la tutun au urcat
cu dinamici lunare de 0.19%, respectiv 1.44%.
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Evoluția a fost determinată, în principal, de declinul prețurilor la bunuri
alimentare (31.87% din coșul de consum), cu un ritm lunar de 0.66%, în
contextul încorporării recoltei din 2019. Se evidențiază declinul prețurilor la
legume și conserve de legume cu o dinamică lunară de 6.91%.

8

Jul-13

Astfel, conform INS prețurile de consum au scăzut cu 0.20% lună/lună în iulie.

prețurile de consum (%, an/an) sursa: INS, prelucrări BT
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Institutul Național de Statistică (INS) a publicat astăzi datele privind evoluția
prețurilor de consum în iulie și primele șapte luni ale anului curent. Statisticile
indică o accelerare a inflației anuale, spre cel mai ridicat nivel din octombrie,
evoluție influențată de climatul pozitiv din piața forței de muncă, majorarea
prețurilor la tutun și deprecierea monedei naționale.

previziuni privind dinamica prețurilor de consum
(%, an/an) sursa: previziuni BT pe baza datelor INS, Eurostat
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Grupul Financiar Banca Transilvania
•
•
•
•

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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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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