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Încrederea în economie a crescut marginal în august (indicatorul Comisiei Europene în
urcare cu 0.4 puncte lună/lună la 103.1 puncte), pe fondul ameliorării sentimentului din
industrie și din comerțul cu amănuntul. Pe de altă parte, indicatorii de încredere la nivel
de consumator, în construcții și în servicii s-au deteriorat.
Știrile macroeconomice regionale (inclusiv perspectiva reducerii taxei pe profit în
Germania), globale, climatul politic din Italia, informațiile din sfera companiilor listate
(Bouygues, Pernod Ricard, Micro Focus) și evoluțiile din piețele internaționale de materii
prime au avut impact pe piața financiară joi. Rata de dobândă la titlurile de stat germane
la 10 ani a crescut la -0.694%, indicele EuroStoxx 50 a urcat cu 1.4%, iar EUR/USD s-a
depreciat cu 0.10%, la 1.1072 (cursul BCE).

SUA
Ritmul anual de creștere economică din prima economie a lumii a decelerat de la 2.7%
în T1 la 2.3% în T2 (minimul din T2 2017), pe fondul deteriorării exportului net și
investițiilor productive (avans cu doar 1.4%, cel mai redus nivel din T4 2015). De
asemenea, contractele de vânzare-cumpărare case s-au ajustat cu 2.5% lună/lună în iulie.
Se confirmă perspectivele de final de ciclu post-criză, într-un context influențat și de
tensiunile comerciale cu China.
Informațiile macroeconomice (inclusiv semnalele Administrației de la Beijing privind
relațiile comerciale cu SUA), știrile companiilor (Best Buy, Dollar General) și evoluțiile
din piețele internaționale de materii prime s-au resimțit pe piața financiară joi. Rata de
dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani a urcat la 1.496%, indicele Dow Jones a
crescut cu 1.3%, iar dolarul s-a apreciat cu 0.10% raportat la moneda unică europeană
(referința BCE).
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ROMÂNIA
Încrederea în economie s-a deteriorat în august (indicatorul Comisiei Europene în
scădere cu 0.9 puncte lună/lună la 102.4 puncte, minimul din mai). Declinul
indicatorilor de încredere în construcții, la nivel de consumator și în comerțul cu
amănuntul confirmă maturitatea ciclului post-criză în sfera cererii interne.
De asemenea, datele Institutului Național de Statistică (INS) indică continuarea
tendințelor nefavorabile la nivelul populației, deși România s-a evidențiat în ultimii ani
printr-un ritm ridicat de creștere economică. Spre exemplu, la 1 ianuarie 2019 populația
rezidentă era estimată la 19.4 milioane (minimul din 1967), în scădere cu 125.5 mii an/an.
Joi piața financiară a încorporat evoluțiile din piețele externe și factorii interni.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au continuat să scadă: overnight la
2.54%/2.84%. ROBOR la trei luni s-a diminuat cu un punct bază la 3.05%, iar ROBOR la
șase luni s-a redus cu un punct bază la 3.14%.
Pe piața titlurilor de stat ratele de dobândă au cvasi-stagnat: pe scadența 10 ani la 4.04%.
Ministerul de Finanțe a programat licitații pe piața internă în volum de 4 miliarde RON
(din care 200 milioane RON prin certificate pe 12 luni) în luna septembrie.
EUR/RON a scăzut cu 0.06%, la 4.7277, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.12%, la 4.2688,
la BNR.
Piața de acțiuni s-a consolidat pe o lichiditate în creștere la 11.3 milioane EUR.
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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

accesează AICI

• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI
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Informațiile care stau la baza acestor rapoarte au fost obținute din surse publice, considerate, în limita datelor disponibile publice, relevante și de încredere cum ar fi: Institute de Statistică, Bănci Centrale, Agenții Financiare
& Organizații Interne și Internaționale, etc. Lista de mai sus nu este exhaustivă, Banca Transilvania având dreptul să modifice în orice moment și fără un preaviz prealabil sursele publice utilizate. Atragem însă atenția cu
privire la faptul că acuratețea/corectitudinea acestor informații din surse publice nu poate fi verificată, atestată și/sau contestată de instituția noastră.
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