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Încrederea consumatorilor s-a deteriorat în septembrie (indicatorul Conference Board la
minimul ultimelor trei luni), evoluție care exprimă premise de decelerare pentru
consumul privat (principala componentă a PIB) pe termen scurt. Scenariul este susținut
și de decelerarea dinamicii anuale a prețurilor caselor la 2% în iulie (minimul din vara
anului 2012), confirmându-se maturitatea ciclului post-criză pe piața imobiliară.
Informațiile macroeconomice (inclusiv discursul Președintelui Trump de la ONU), știrile
companiilor (Starbucks, Netflix, FB) și dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte
materii prime au influențat piața financiară marți. Rata de dobândă la titlurile de stat pe
scadența 10 ani a scăzut la 1.652%, indicele Dow Jones a pierdut 0.5%, iar dolarul s-a
depreciat cu 0.16% comparativ cu moneda unică europeană (referința BCE).
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În Germania (prima economie a regiunii) climatul de afaceri s-a ameliorat ușor în
septembrie (indicatorul IFO în urcare cu 0.3 puncte lună/lună la 94.6 puncte).
Componenta perspective pe termen scurt s-a deteriorat însă (la minimul din vara 2009),
ceea ce exprimă premise nefavorabile pentru dinamica investițiilor pe final de an.
Stabilizarea indicatorului IFO, știrile din sfera companiilor (VW, K+S, Tui) și evoluțiile
din piețele internaționale de materii prime au avut impact pe piața financiară marți. Rata
de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani s-a redus la -0.600%, indicele EuroStoxx
50 a scăzut cu 0.1%, iar EUR/USD s-a apreciat cu 0.16%, la 1.1003 (cursul BCE).
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ROMÂNIA
Datele BNR indică creșterea soldului creditului neguvernamental pentru a șasea
lună consecutiv în august, cu un ritm lunar de 0.8%, la 264.6 miliarde RON (maxim
istoric). Dinamica an/an a accelerat la 8% luna trecută, evoluție susținută de climatul
pozitiv din piața forței de muncă, nivelul accesibil al costurilor reale de finanțare și
modificarea taxei pe activele bancare. La opt luni creditul acordat populației a urcat cu
5.1% ytd la 139.8 miliarde RON, iar creditul direcționat companiilor s-a majorat cu 5.7%
ytd la 124.8 miliarde RON. Creditarea ar putea crește cu ritmuri medii anuale de 7.4% în
2019 (maximul din 2009), 4.3% în 2020 și 3.6% în 2021, conform scenariului BT.
Totodată, statisticile BNR indică și creșterea soldului depozitelor neguvernamentale cu
1.1% lună/lună și cu 8.7% an/an la 341.7 miliarde RON în august, pe fondul majorării
veniturilor populației și nivelului ridicat al ratei de economisire. Ne așteptăm la
majorarea depozitelor neguvernamentale cu un ritm mediu anual de 8.9% în 2019-2021.
Climatul macro-financiar extern și factorii interni s-au resimțit pe piața financiară marți.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au consemnat creșteri generalizate, mai
pronunțate pe scadențele foarte scurte, pe fondul debutului unei noi perioade de
constituire a rezervelor minime obligatorii și proximității datei de plată a impozitelor
lunare către stat: overnight la 2.50%/2.80%. ROBOR la trei luni a urcat cu un punct bază
la 3.07%, iar ROBOR la șase luni a crescut cu un punct bază la 3.15%.
Pe piața titlurilor de stat ratele de dobândă au scăzut pe scadențele medii-lungi: la 10 ani
cu trei puncte bază la 4.1250%. La licitația suplimentară statul s-a împrumutat cu 90
milioane RON prin titluri scadente în iunie 2024, la un cost mediu anual de 3.91%.
EUR/RON a stagnat la 4.7485, iar USD/RON s-a depreciat cu 0.17%, la 4.3174, la BNR.
Piața de acțiuni s-a corectat (indicele BET cu 0.6%), pe un rulaj de 7.6 milioane EUR.
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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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orice alt serviciu sau activitate de investiții cu privire la instrumente financiare menționate în rapoarte; b) Element de reclamă pentru instrumentele financiare menționate în rapoarte. Pentru a evita orice confuzie, persoanele
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