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ROMÂNIA

piața monetară

Datele Băncii Naționale a României (BNR) indică creșterea activelor sectorului bancar
intern cu 1.5% trimestru/trimestru și cu 5.6% an/an la 458.8 miliarde RON în T2 (nivel
record). Cu toate acestea, profitul net agregat s-a ajustat cu 23.4% an/an la 2.75 miliarde
RON (anualizat) în semestrul I. Nu în ultimul rând, rata creditelor neperformante a
scăzut cu 0.06 puncte procentuale lună/lună și cu 0.97 puncte procentuale an/an la
4.74% în iunie (minimul din 2009). Ne așteptăm la ameliorarea performanței financiare
a sectorului bancar în T3, evoluție influențată și de declinul ratelor de dobândă la titluri
de stat. Cu toate acestea, atragem atenția cu privire la provocările cu care se va confrunta
sectorul bancar intern în 2020: finalul ciclului economic post-criză pe plan extern și
perspectiva ajustării dezechilibrelor macroeconomice pe plan intern.
În ședința de tranzacționare de marți piața financiară a încorporat climatul din piețele
internaționale.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au înregistrat scăderi generalizate, mai
pronunțate pe scadențele foarte scurte: overnight la 1.93%/2.22%. ROBOR la trei luni a
scăzut cu două puncte bază la 3.07%, iar ROBOR la șase luni s-a redus cu un punct bază
la 3.16%.
Curba randamentelor s-a deplasat marginal în sus pe scadențele medii-lungi: la 10 ani
cu două puncte bază la 3.935%. La licitația suplimentară statul a atras 40 milioane RON
(sub volumul programat de 60 milioane RON), prin titluri scadente în august 2022 la un
cost mediu anual de 3.38%.
EUR/RON a crescut cu 0.04% la 4.7305, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.25% la 4.2682,
la BNR.
Bursa s-a corectat (indicele BET cu 0.1%), pe o lichiditate în creștere la 26.3 milioane
EUR.
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În așteptarea Simpozionului de la Jackson Hole (unde sunt dezbătute perspectivele de
politică monetară pe termen scurt) piața financiară a reacționat marți la știrile
companiilor (Home Depot, Netflix, FB, Medtronic) și la evoluțiile din piețele
internaționale de materii prime. Rata de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani
s-a redus la 1.552%, indicele Dow Jones a scăzut cu 0.7%, iar dolarul s-a apreciat cu
0.24% comparativ cu moneda unică europeană (cursul BCE).
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Construcțiile (sector intensiv în capital și forță de muncă) au stagnat în iunie față de mai
(după trei luni de declin), dinamica anuală decelerând la 1% (de la 1.7% în mai), cea mai
slabă evoluție din ianuarie. Componentele clădiri și construcții inginerești au crescut cu
ritmuri anuale de 1.5%, respectiv 0.8% în iunie.
Deteriorarea climatului investițional (reflectată și de evoluția recentă a construcțiilor),
tensiunile politice din Italia (a treia economie ca dimensiune din regiune), știrile
companiilor (Pandora) și dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime
au influențat piața financiară în ședința de tranzacționare de marți. Rata de dobândă la
titlurile de stat germane la 10 ani a scăzut la -0.691%, indicele EuroStoxx 50 a pierdut
0.6%, iar EUR/USD s-a depreciat cu 0.24%, la 1.1076 (referința BCE).
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•
•
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tranzacționare online pe bursele din Bucuresti și Viena
credite marjă
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împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă

accesează AICI
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• 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 pentru afacerile mici

accesează AICI
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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.
Rapoartele de analiză emise pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă, Banca Transilvania și/sau Subsidiarele sale rezervându-și dreptul de a întrerupe publicarea fără aviz prealabil.
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