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ROMÂNIA
Conform datelor Băncii Naționale a României (BNR) valoarea creditelor restante a
stagnat în iulie la 7.4 miliarde RON (în apropiere de nivelul minim din toamna anului
2009). Rata creditelor restante a scăzut de la 2.83% în iunie la 2.80% în iulie, cel mai
redus nivel din iunie 2009 (2.85% pe segmentul RON și 2.71% la valută), evoluție
determinată de majorarea veniturilor populației și nivelul accesibil al costurilor reale de
finanțare. Ne așteptăm la consolidarea ratei creditelor restante pe termen scurt și la
schimbarea de tendință în 2020, pe fondul perspectivelor de decelerare a economiei și
de rebalansare a politicii economice, cu impact la nivelul costurilor reale de finanțare.
Deficitul bugetar s-a intensificat cu 52% an/an la 18.1 miliarde RON (1.76% din PIB) în
primele șapte luni, în contextul majorării cheltuielilor cu 14.7% an/an (la 198.2 miliarde
RON), ritm superior dinamicii veniturilor, de 12% an/an (la 180.1 miliarde RON).
Evoluțiile din piețele internaționale și factorii interni (inclusiv știrile politice) s-au
resimțit pe piața financiară în ședința de tranzacționare de marți.
În sfera pieței monetare ratele de dobândă au continuat să scadă pe scadențele foarte
scurte: overnight la 2.62%/2.92%. ROBOR la trei luni a stagnat la 3.07%, iar ROBOR la
șase luni s-a menținut la 3.16%.
Pe piața titlurilor de stat ratele de dobândă au crescut, în medie cu opt puncte bază,
avansul fiind mai pronunțat pe scadențele medii-lungi: la 10 ani cu 11 puncte bază la
4.105% (maximul ultimelor trei săptămâni). În august Ministerul de Finanțe s-a
împrumutat cu 3.9 miliarde RON pe piața internă (cu 3.5% sub volumul programat), la
costuri medii anuale în scădere față de iulie, în contextul evoluțiilor din SUA și Germania.
La BNR EUR/RON a urcat cu 0.15% la 4.7322, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.20%, la
4.2606.
Piața de acțiuni a crescut (indicele BET cu 2.4%) pe o lichiditate în ameliorare la 11.5
milioane EUR.
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Încrederea consumatorilor a scăzut ușor în august, dar indicatorul Conference Board se
poziționează la un nivel ridicat, care exprimă premise favorabile pentru dinamica
consumului privat pe termen scurt. Pe de altă parte, prețurile caselor au stagnat în iunie
raportat la mai, dinamica an/an decelerând la 2.1% (de la 2.4% în mai), confirmându-se
faza de maturitate a ciclului post-criză în sfera pieței imobiliare.
Preocupările cu privire la evoluția economiei pe termen scurt, știrile companiilor
(Johnson & Johnson, Philip Morris) și dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte
materii prime au influențat piața financiară marți. Rata de dobândă la titlurile de stat pe
scadența 10 ani s-a redus la 1.474%, indicele Dow Jones a scăzut cu 0.5%, iar dolarul s-a
apreciat cu 0.11% raportat la moneda unică europeană (referința BCE).
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PIB-ul Germaniei (prima economie a regiunii, cu o pondere de 29%) a scăzut cu un ritm
trimestrial de 0.1% în T2 (stagnare an/an, cea mai slabă evoluție din T1 2013), pe fondul
resimțirii tensiunilor comerciale globale, cu impact asupra climatului investițional.
Deteriorarea climatului macroeconomic din Germania, știrile politice din Italia,
informațiile din sfera companiilor listate și evoluțiile din piețele internaționale de materii
prime au avut impact pe piața financiară în ședința de tranzacționare de marți. Rata de
dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani a scăzut la -0.694%, indicele EuroStoxx 50
a crescut cu 0.6%, iar EUR/USD s-a depreciat cu 0.11%, la 1.1104 (cursul BCE).
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împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă
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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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