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ZONA EURO
În Germania (prima economie a regiunii) încrederea investitorilor s-a deteriorat pentru
a patra lună la rând în august: indicatorul ZEW în scădere cu 19.6 puncte lună/lună la
-44.1 puncte (minimul din decembrie 2011). Evoluția exprimă premise nefavorabile
pentru dinamica investițiilor productive în a doua jumătate a anului.
Știrile macroeconomice (inclusiv anunțul SUA privind amânarea implementării
majorării de tarife pentru unele importuri din China), din sfera companiilor (Henkel) și
dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime au influențat piața
financiară marți. Rata de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani s-a redus la
-0.608% (minim istoric), indicele EuroStoxx 50 a crescut cu 0.9%, iar EUR/USD s-a
apreciat cu 0.25%, la 1.1222 (referința BCE) (maximul ultimelor trei săptămâni).

SUA
Climatul de afaceri în sfera companiilor mici s-a ameliorat în iulie (indicatorul NFIB în
urcare cu 1.4 puncte lună/lună la 104.7 puncte), evoluție care exprimă continuarea
ciclului investițional pe termen scurt. Pe de altă parte, inflația a accelerat de la 1.6% în
iunie la 1.8% în iulie, evoluție determinată inclusiv de majorarea componentei core.
Decizia SUA privind amânarea implementării majorării de tarife la unele importuri din
China, știrile companiilor și evoluțiile din piețele internaționale de materii prime au avut
impact pe piața financiară marți. Rata de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani
a urcat la 1.702%, indicele Dow Jones a crescut cu 1.4%, iar dolarul s-a depreciat cu 0.25%
comparativ cu moneda unică europeană (cursul BCE).
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ROMÂNIA
Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 5.1 miliarde EUR în S1,
în adâncire cu 38.1% an/an, conform Băncii Naționale a României (BNR). În iunie
deficitul de cont curent a consemnat cel mai ridicat nivel din septembrie 2008, pe fondul
mix-ului relaxat, pro-ciclic și nesustenabil de politici economice. Ne așteptăm la
persistența raportului deficit de cont curent/PIB peste pragul de alertă al Comisiei
Europene (4%) pe termen mediu: 5% în 2019, 4.8% în 2020 și 5.1% în 2021.
Pe de altă parte, datele BNR indică redinamizarea investițiilor străine directe în iunie, pe
fondul ameliorării percepției de risc după rezultatul alegerilor europarlamentare. În
semestrul I investițiile străine directe au crescut cu 30.2% an/an la 2.3 miliarde EUR.
Nu în ultimul rând, statisticile BNR arată creșterea datoriei externe totale cu 4.3% ytd la
103.7 miliarde EUR în S1 2019. Prognozăm continuarea tendinței descendente pentru
raportul datorie externă totală/PIB pe termen mediu, până la 43.3% în 2021.
Climatul macro-financiar extern și știrile interne au influențat piața financiară marți.
În sfera pieței monetare ratele de dobândă au fluctuat marginal: overnight la
2.28%/2.58%. ROBOR la trei luni a stagnat la 3.09%, iar ROBOR la șase luni a urcat cu
două puncte bază la 3.19%.
Pe piața titlurilor de stat ratele de dobândă au scăzut: pe scadența 10 ani cu opt puncte
bază la 3.995%, minimul din septembrie 2017. La licitația suplimentară statul a atras 90
milioane RON prin titluri scadente în aprilie 2026, la un cost mediu anual de 3.90%.
EUR/RON s-a consolidat la 4.7270, iar USD/RON s-a depreciat cu 0.22%, la 4.2173, la
BNR.
Bursa a crescut (indicele BET cu 0.2%), pe o lichiditate de 7.1 milioane EUR.
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