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Încrederea consumatorilor s-a ameliorat în septembrie, conform indicatorului Michigan
(avans cu un ritm lunar de 3.4 puncte la 93.2 puncte). De asemenea, comenzile de bunuri
de capital au crescut pentru a treia lună la rând în august, cu un ritm lunar în decelerare
la 0.2%, evoluție care confirmă maturitatea ciclului investițional post-criză. Totodată,
dinamica consumului privat s-a temperat la 2.3% an/an în august (minimul din
decembrie), deși venitul real disponibil al populației a accelerat la 3%. Nu în ultimul
rând, inflația s-a consolidat la 1.44% an/an luna trecută (sub nivelul țintit de FED).
Știrile macroeconomice, din sfera companiilor (Micron Technology) și evoluțiile din
piețele internaționale de materii prime s-au resimțit pe piața financiară vineri. Rata de
dobândă la titlurile de stat pe scadența 10 ani a scăzut la 1.687%, indicele Dow Jones a
pierdut 0.3%, iar dolarul a stagnat raportat la moneda unică europeană (cursul BCE).
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Încrederea în economie s-a deteriorat în septembrie (indicatorul Comisiei Europene la
minimul din februarie 2015), evoluție determinată, în principal, de declinul încrederii în
industrie (spre minimul din vara 2013), în contextul tensiunilor comerciale globale.
Deteriorarea încrederii în economie, știrile companiilor (Osram) și dinamica cotațiilor
internaționale la țiței și alte materii prime au avut impact pe piața financiară vineri. Rata
de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani a crescut la -0.575%, indicele EuroStoxx
50 a urcat cu 0.4%, iar EUR/USD s-a consolidat la 1.0935 (referința BCE).
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Conform indicatorului Comisiei Europene încrederea în economie a crescut marginal în
septembrie. Se evidențiază majorarea încrederii în sectoarele ciclice (construcții și
comerțul cu amănuntul), pe fondul mix-ului relaxat de politici economice. Încrederea în
industrie s-a deteriorat însă, în contextul provocărilor din industria Zonei Euro.
Managerii se așteaptă la creștere moderată în industria prelucrătoare și servicii și la
consolidare în construcții și comerțul cu amănuntul în perioada septembrie-noiembrie,
într-un context caracterizat prin stabilitatea numărului de salariați și majorarea
generalizată a prețurilor, conform Institutului Național de Statistică (INS).
Evoluțiile din piețele externe și știrile interne au influențat piața financiară vineri.
În sfera pieței monetare ratele de dobândă au continuat să scadă pe scadențele foarte
scurte: overnight la 2.49%/2.78%. ROBOR la trei luni s-a redus cu un punct bază la
3.07%, iar ROBOR la șase luni a urcat cu un punct bază la 3.15%.
Curba randamentelor s-a deplasat în jos pe scadențele medii-lungi, în medie cu trei
puncte bază. Rata de dobândă la titlurile de stat la 10 ani s-a consolidat la 4.095%. La
licitația suplimentară statul a atras 75 milioane RON prin titluri scadente în februarie
2029, la un cost mediu anual de 4.11%. În septembrie statul s-a împrumutat cu 2.8
miliarde RON pe piața internă, cu 29.3% sub volumul programat.
La BNR EUR/RON a urcat cu 0.09%, la 4.7505, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.14%, la
4.3479.
Bursa a crescut (indicele BET cu 0.8%), pe o lichiditate de 15.6 milioane EUR.
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împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă
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• 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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