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ZONA EURO
Exporturile de bunuri au urcat cu 3.6% la 1.4 trilioane EUR, iar importurile au crescut cu
3.5% an/an la 1.2 trilioane EUR în perioada ianuarie-iulie. Astfel, excedentul balanței
comerciale cu bunuri s-a majorat cu 4.6% an/an la 126.1 miliarde EUR. Pe de altă parte,
dinamica anuală a costului cu forța de muncă a accelerat de la 2.5% în T1 la 2.7% în T2.
Știrile macroeconomice, din sfera companiilor (LSE, Deutsche Bank, Atlantia) și
dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime s-au resimțit pe piața
financiară vineri. Rata de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani a urcat la -0.445%,
indicele EuroStoxx 50 a crescut cu 0.3%, iar EUR/USD s-a apreciat cu 1.21%, la 1.1096
(referința BCE).

SUA
Încrederea consumatorilor s-a ameliorat în septembrie, conform indicatorului Michigan
(în urcare cu 2.2 puncte față de august la 92 puncte), evoluție care exprimă premise de
continuare a momentului favorabil din sfera consumului privat pe termen scurt, pe
fondul climatului pozitiv din piața forței de muncă și din piața creditului. De altfel,
comerțul cu amănuntul a crescut cu 0.4% lună/lună și cu 4.1% an/an în august.
Dinamica indicatorilor macroeconomici, știrile companiilor (Apple) și evoluțiile din
piețele internaționale de materii prime au avut impact pe piața financiară vineri. Rata de
dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani a crescut la 1.901%, indicele Dow Jones a
urcat cu 0.1%, iar dolarul s-a depreciat cu 1.20% raportat la euro (cursul BCE).
Calendar macroeconomic săptămânal

1zi (%)

3.05

0.2

(1.9)

ROBOR (6L)

3.13

0.2

(7.2)

EURIBOR (3L)

(0.400)

7.6

(25.4)

EURIBOR (6L)

(0.377)

7.6

(40.1)

LIBOR (3L)

2.1394

1.0

(8.3)

LIBOR (6L)

2.0703

1.1

(19.4)

13-Sep-2019

1zi (%)

27,219.5

0.1

EuroStoxx 50

3,550.1

0.3

6.1

ATX

3,032.8

0.5

(8.9)

piața de capital
DJIA

BET

piața valutară

9,231.9

0.1

13-Sep-2019

1zi (%)

an/an (%)

an/an (%)
4.1

13.1
an/an (%)

EUR/USD

1.1073

0.1

EUR/RON

4.7354

(0.0)

2.1

USD/RON

4.2654

(0.7)

6.8

13-Sep-2019

1zi (%)

54.9

(0.4)

1,488.5

(0.7)

cotații mărfuri
petrol (WTI) ($/bbl)
aur ($/uncie)

macro indicatori

(5.3)

an/an (%)
(20.0)
23.9

perioada an/an (%)

PIB real
rata șomajului
rata de dobândă de
politică monetară
ROBOR (IRCC)

nivel (%)

T2/2019

4.40

Aug-2019

3.89

-

Iul-2019
din
08-Mai-2018
T1/2019

-

3.90

-

2.50

rata inflației IPC

-

2.63

Sursa: Bloomberg, cotațiile Euribor și Libor din ziua anterioară datei din tabel

curba randamentelor România sursa: Bloomberg, BNR
6.0

4.8

5.0

3.2

3.3

3.0

2.0

4.3

4.0

4.0

4.1

3.8

3.4

2.9 2.9

13-Sep-18

1.0

0.0

13-Sep-19
6M 1Y

3Y

5Y

10Y

curs de schimb (RON fixing) sursa: Bloomberg
4.74

4.34
4.32

4.735

4.3

4.73

4.28
4.26

4.725

4.24

4.72

4.22
4.2

4.715

4.18
4.16

13-Sep

08-Sep

03-Sep

EURRON (st.)

29-Aug

19-Aug

4.71

24-Aug

USDRON (dr.)

indici bursieri (BET vs. EUROSTOXX50) sursa: Bloomberg
9,800

8,800
7,800
6,800
5,800

Jul-19

BET

May-19

Mar-19

Jan-19

STOXX 50, rebazat

4,800

Nov-18

Sectorul construcțiilor (Iul)
Producția industrială (Aug)
Comerțul cu amănuntul (Aug)
Încrederea investitorilor, ind. ZEW (Sep)
Încrederea constructorilor de case (Sep)
Producția industrială (Aug)
Sectorul construcțiilor (Iul)
Autorizațiile de construire (Aug)
Ședința de politică monetară
Indicatorii economici avansați (Aug)
Vânzările de case existente (Aug)
Încrederea consumatorilor (Sep)

14-Aug

16 septembrie
16 septembrie
16 septembrie
17 septembrie
17 septembrie
17 septembrie
18 septembrie
18 septembrie
18 septembrie
19 septembrie
19 septembrie
20 septembrie

13-Sep-2019

ROBOR (3L)

Sep-18

România
China
China
Germania
SUA
SUA
Zona Euro
SUA
SUA
SUA
SUA
Zona Euro

piața monetară

Sep-19

ROMÂNIA
Conform datelor Băncii Naționale a României (BNR) deficitul de cont curent s-a
intensificat cu 24% an/an la 6 miliarde EUR în primele șapte luni din 2019, evoluție
determinată, în principal, de deteriorarea balanței comerciale cu bunuri (deficit de 9.4
miliarde EUR, în adâncire cu 28% an/an), pe fondul mix-ului relaxat de politici
economice. În scenariul central BT previzionăm că ponderea deficitului de cont curent
în PIB va depăși pragul de 5% în 2019, 2020 și 2021.
Pe de altă parte, conform BNR investițiile străine directe s-au majorat cu 22.3% an/an la
2.9 miliarde EUR în perioada ianuarie-iulie 2019, evoluție determinată de ameliorarea
percepției de risc investițional (după alegerile Europarlamentare) și de potențialul
economiei interne pe termen mediu (ritm superior raportat la țările din regiune).
Datele BNR indică și majorarea datoriei externe totale cu 8.2% ytd la 107.6 miliarde EUR
în iulie: componenta termen scurt a urcat cu 9% ytd la 34.3 miliarde EUR, iar segmentul
termen lung a crescut cu 7.9% ytd la 73.3 miliarde EUR. Previzionăm scăderea raportului
datoriei externă/PIB până la 43% în 2021 (de la 49% în 2018).
Evoluțiile din piețele internaționale și știrile interne au influențat piața financiară vineri.
Pe piața monetară ratele de dobândă au scăzut pe scadențele foarte scurte și s-au
consolidat în rest: overnight la 1.86%/2.16%. ROBOR la trei luni și ROBOR la șase luni
au stagnat la 3.05%, respectiv 3.13%.
Curba randamentelor s-a deplasat în jos pe scadențele medii-lungi: la 10 ani cu nouă
puncte bază la 4.095%.
La BNR EUR/RON a scăzut cu 0.02%, la 4.7354, iar USD/RON s-a depreciat cu 0.68%,
la 4.2654.
Bursa a crescut (indicele BET cu 0.1%), pe o lichiditate în urcare la 6 milioane EUR.
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