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Încrederea consumatorilor s-a ameliorat în octombrie (indicatorul Michigan în urcare cu
2.8 puncte lună/lună la 96 puncte, maximul din iulie), evoluție care exprimă premise de
redinamizare pentru consumul privat (principala componentă a PIB) pe termen scurt.
Rezerva Federală (FED) a anunțat demararea unui program de cumpărare de certificate
de trezorerie (în volum lunar de 60 miliarde USD), pentru ameliorarea mecanismului de
transmisie a politicii monetare.
Știrile macroeconomice (inclusiv semnalele favorabile privind negocierile comerciale cu
China), din sfera companiilor 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 pe scadența 10 ani a crescut la 1.734%, indicele Dow Jones a urcat cu 1.2%,
iar dolarul s-a depreciat cu 0.12% raportat la moneda unică europeană (cursul BCE).
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Vineri piața financiară a reacționat la climatul din piețele financiare globale (influențat
de negocierile comerciale SUA-China), la știrile din sfera companiilor (Publicis, Hugo
Boss) și la dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime. Rata de
dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani a urcat la -0.445%, indicele EuroStoxx 50 a
crescut cu 2.2%, iar EUR/USD s-a apreciat cu 0.12%, la 1.1043 (referința BCE).

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

11-Oct-2019

ROBOR (3L)

01-Oct

ZONA EURO

piața monetară

Apr-19

ROMÂNIA
Dinamica anuală a comenzilor noi în industria prelucrătoare a decelerat de la 7.4% în
iulie la 1.3% în august, conform Institutului Național de Statistică (INS). Evoluția a fost
determinată de deteriorarea componentelor bunuri intermediare și bunuri de capital. La
opt luni comenzile noi în industria prelucrătoare au crescut cu 5.3% an/an,
componentele bunuri de capital și bunuri de folosință îndelungată urcând cu 6.5% an/an,
respectiv 12.8% an/an. Previzionăm decelerarea investițiilor productive pe termen scurt,
pe fondul finalului ciclului post-criză în plan european și provocărilor interne din sfera
echilibrului macroeconomic.
Pe de altă parte, datele INS indică creșterea prețurilor de consum cu 0.09% lună/lună în
septembrie, dinamica an/an decelerând la 3.49% (minimul din ianuarie). La nouă luni
prețurile de consum au urcat cu 3.8% an/an, respectiv 4% an/an pe indicele armonizat
UE. Ne așteptăm la decelerarea inflației medii anuale (pe indicele armonizat UE) de la
4.1% în 2018 la 4% în 2019, respectiv 3.1% în 2020.
Climatul din piețele externe și factorii interni au avut impact pe piața financiară vineri.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au fluctuat ușor: overnight la 2.17%/2.47%.
ROBOR la trei luni a stagnat la 3.06%, iar ROBOR la șase luni s-a menținut la 3.12%.
Curba randamentelor s-a deplasat marginal în jos: rata de dobândă la titlurile de stat pe
scadența 10 ani în scădere cu un punct bază la 4.10%.
La BNR EUR/RON a urcat cu 0.18%, la 4.7582, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.26%, la
4.3186.
Bursa a crescut (indicele BET cu 0.5%), pe o lichiditate în scădere la 2.6 milioane EUR.
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