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ROMÂNIA
Climatul macro-financiar internațional și factorii interni au avut impact pe piața
financiară în ședința de tranzacționare de vineri.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au evoluat divergent: overnight în scădere
la 1.43%/1.73%. ROBOR la trei luni și ROBOR la șase luni s-au menținut la 3.06%,
respectiv 3.14%.
Pe piața titlurilor de stat rata de dobândă pe scadența 10 ani a crescut cu un punct bază
la 4.145%.
EUR/RON a urcat cu 0.04% la 4.7432, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.18%, la 4.2921, la
BNR.
Piața de acțiuni a continuat să crească (indicele BET cu 0.9%), pe un rulaj în urcare la
peste 11 milioane EUR.
ZONA EURO
Încrederea consumatorilor s-a ameliorat în septembrie (indicatorul Comisiei Europene
în urcare cu 0.6 puncte lună/lună la -6.5 puncte, cel mai ridicat nivel din noiembrie).
Știrile macroeconomice, din sfera companiilor (Novo Nordisk, Jyske Bank) și evoluțiile
din piețele internaționale de materii prime au influențat piața financiară în ședința de
tranzacționare de vineri. Rata de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani s-a redus
la -0.522%, indicele EuroStoxx 50 a crescut cu 0.5%, iar EUR/USD s-a depreciat cu
0.33%, la 1.1030 (cursul BCE).
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FED a derulat o nouă licitație “repo” în ședința de vineri (în volum de 75 miliarde dolari),
în contextul deteriorării lichidității din piața monetară, care a determinat majorarea
semnificativă a ratelor de dobândă (spre nivelul maxim din 2008). De asemenea,
entitatea a semnalat continuarea acestor operațiuni până pe 10 octombrie.
Preocupările privind evoluția economiei pe termen scurt (inclusiv în contextul
tensiunilor comerciale cu China), știrile companiilor și dinamica cotațiilor internaționale
la țiței și alte materii prime s-au resimțit pe piața financiară în ședința de tranzacționare
de vineri. Rata de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani a scăzut la 1.722%,
indicele Dow Jones a pierdut 0.6%, iar dolarul s-a apreciat cu 0.34% față de moneda
unică europeană (referința BCE).
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cursuri spot – operațiuni cont
depozite – persoane juridice
cursuri case de schimb
titluri de stat și operațiuni REPO
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•
•
•
•

tranzacționare online pe bursele din Bucuresti și Viena
credite marjă
administrare discreționară
împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă

accesează AICI
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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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