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ZONA EURO
Informațiile din sfera relațiilor comerciale SUA-China, așteptarea ședinței de politică
monetară a Băncii Centrale Europene, știrile companiilor listate (LSE, Inditex) și
dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime au influențat piața
financiară în ședința de tranzacționare de miercuri. Rata de dobândă la titlurile de stat
germane la 10 ani a scăzut la -0.561%, indicele EuroStoxx 50 a crescut cu 0.5%, iar
EUR/USD s-a depreciat cu 0.34%, la 1.1003 (referința BCE).
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Semnalele de detensionare a relațiilor comerciale cu China pe termen scurt, știrile
companiilor (Apple, Micron Technology, Baker Hughes) și evoluțiile din piețele
internaționale de materii prime s-au resimțit pe piața financiară miercuri. Rata de
dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani s-a consolidat la 1.746%, indicele Dow
Jones a crescut cu 0.8%, iar dolarul s-a apreciat cu 0.34% raportat la moneda unică
europeană (cursul BCE).
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ROMÂNIA
Conform Institutului Național de Statistică (INS) prețurile de consum au crescut cu
0.06% lună/lună în august, evoluție determinată de majorarea prețurilor la bunuri
nealimentare și tarifelor la servicii cu ritmuri lunare de 0.22%, respectiv 0.25%. Pe de
altă parte, prețurile la mărfuri alimentare au scăzut cu 0.29% lună/lună în august.
Dinamica anuală a prețurilor de consum a decelerat de la 4.12% în iulie la 3.89% în
august: prețurile la bunuri alimentare, mărfuri nealimentare și tarifele la servicii s-au
majorat cu 5.02%, 2.98%, respectiv 4.23%. În primele opt luni din 2019 prețurile de
consum au urcat în medie cu 3.9% an/an (4% an/an pe indicele armonizat UE), evoluție
determinată de climatul favorabil din piața forței de muncă (presiunile salariale),
majorarea accizei la tutun, taxarea suplimentară a companiilor din telecomunicații și
energie și deprecierea monedei naționale. Ne așteptăm la decelerarea dinamicii anuale a
prețurilor de consum de la 4.1% în 2018 la 4% în 2019, respectiv 3.1% în 2020, urmată
de accelerare la 3.4% în 2021.
În ședința de tranzacționare de miercuri piața financiară a încorporat evoluțiile din
piețele internaționale.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au continuat să scadă pe scadențele foarte
scurte: overnight la 2.17%/2.47%. ROBOR la trei luni a crescut cu un punct bază la 3.05%,
iar ROBOR la șase luni s-a consolidat la 3.13%.
Curba randamentelor s-a deplasat marginal în sus: rata de dobândă la titlurile de stat pe
scadența 10 ani în urcare cu două puncte bază la 4.20%.
La BNR EUR/RON a crescut cu 0.05%, la 4.7340, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.21%,
la 4.2933.
Bursa s-a consolidat (indicele BET în stagnare), pe un rulaj de 12.2 milioane EUR.
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și corporate
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