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Așteptarea reluării negocierilor comerciale cu China și a ședinței FED, informațiile din
sfera companiilor (AT&T, Alcoa) și evoluțiile din piețele internaționale de materii prime
au avut impact pe piața financiară luni. Rata de dobândă la titlurile de stat pe scadența
10 ani a urcat la 1.647%, indicele Dow Jones a crescut cu 0.1%, iar dolarul s-a depreciat
cu 0.05% raportat la moneda unică europeană (cursul BCE).
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Piața financiară a reacționat luni la informațiile din sfera Brexit, la știrile companiilor
(Santander, Air France) și la dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii
prime. Rata de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani a crescut la -0.582%, indicele
EuroStoxx 50 s-a consolidat, iar EUR/USD s-a apreciat cu 0.05%, la 1.1033 (referința
BCE).
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Conform Institutului Național de Statistică (INS) investițiile nete în economie au crescut
cu 12.1% an/an la 39.7 miliarde RON în semestrul I, pe fondul majorării componentei
construcții noi cu 30.3% an/an la 20.7 miliarde RON, evoluție determinată de climatul
pozitiv din piața forței de muncă, ameliorarea investițiilor publice și nivelul redus al
costurilor reale de finanțare. Pe de altă parte, investițiile în utilaje au scăzut cu 1.3%
an/an la 13.8 miliarde RON. În scenariul central BT previzionăm creșterea investițiilor
productive cu un ritm mediu anual de 5% în perioada 2019-2021.
Datele INS indică și intensificarea deficitului balanței comerciale cu bunuri cu
24.9% an/an la 9.5 miliarde EUR în primele șapte luni din 2019, pe fondul creșterii
importurilor cu 5.8% an/an la 50.2 miliarde EUR, ritm superior dinamicii exporturilor
(de 2.1% an/an la 40.7 miliarde EUR). Ne așteptăm la creșterea exporturilor și
importurilor totale cu dinamici medii anuale de 4.2% și 6.1% în intervalul 2019-2021.
Evoluțiile din piețele externe și factorii interni au avut impact pe piața financiară luni.
În sfera pieței monetare ratele de dobândă au înregistrat fluctuații marginale: overnight
la 2.27%/2.56%. ROBOR la trei luni a urcat cu un punct bază la 3.05%, iar ROBOR la
șase luni s-a consolidat la 3.13%. Banca centrală a derulat o nouă licitație “depo”, pe șapte
zile, la rata de dobândă de 2.50% pe an, suma adjudecată majorându-se la 4.2 miliarde
RON (de la 1.9 miliarde RON săptămâna trecută).
Curba randamentelor s-a deplasat în sus, în medie cu patru puncte bază, avansul fiind
mai pronunțat pe scadențele medii-lungi: la 10 ani cu șase puncte bază la 4.175%, cel mai
ridicat nivel din ultimele cinci săptămâni. Ministerul de Finanțe a redeschis o emisiune
de titluri de stat cu scadența aprilie 2026 și s-a împrumutat cu 695 milioane RON (peste
nivelul programat de 600 milioane RON), la un cost mediu anual de 4.06%, în creștere
cu 16 puncte bază raportat la nivelul înregistrat la licitația din august.
La BNR EUR/RON a scăzut cu 0.03%, la 4.7320, iar USD/RON s-a depreciat cu 0.11%,
la 4.2862.
Bursa s-a corectat (indicele BET cu 0.1%), pe un rulaj de 5.6 milioane EUR.
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Opiniile analitice exprimate în rapoarte reflectă punctul de vedere al analiștilor la momentul publicării, rezultat prin raționament independent cu metode analitice specifice. Rapoartele emise pot să nu coincidă cu poziția
tuturor societăților din grupul Băncii Transilvania. Opiniile au fost exprimate cu bună-credință, fără omisiuni intenționate și în condiții limitate de acces la informații: a existat acces doar la datele și informațiile făcute publice
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
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