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Preocupările privind evoluția economiei pe termen scurt, informațiile din sfera relațiilor
comerciale cu China, știrile companiilor și dinamica cotațiilor internaționale la țiței și
alte materii prime s-au resimțit pe piața financiară luni. Rata de dobândă la titlurile de
stat pe scadența 10 ani a scăzut la 1.715%, indicele Dow Jones a pierdut 0.1%, iar dolarul
s-a apreciat cu 0.11% comparativ cu moneda unică europeană (referința BCE).
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Industria a continuat să scadă în august (pentru a 10-a lună la rând), cu un ritm anual în
intensificare la 2.8%, confirmându-se deteriorarea climatului investițional.
Știrile macroeconomice (inclusiv cele privind negocierile comerciale SUA-China și
Brexit), informațiile din sfera companiilor listate și evoluțiile din piețele internaționale
de materii prime au influențat piața financiară în ședința de tranzacționare de luni. Rata
de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani s-a redus la -0.454%, indicele EuroStoxx
50 a scăzut cu 0.4%, iar EUR/USD s-a depreciat cu 0.11%, la 1.1031 (cursul BCE).
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Producția industrială a scăzut pentru a treia lună la rând în august, cu un ritm an/an
în intensificare la 7% (cel mai sever din mai 2009), pe fondul declinului componentei
prelucrătoare cu 6.6%, în contextul crizei din industria europeană. La opt luni industria
s-a redus cu 1.6% an/an, ca urmare a scăderii componentelor bunuri de capital și bunuri
de folosință îndelungată cu 1.4% an/an, respectiv 5.6% an/an. Previzionăm decelerarea
ritmului an/an al investițiilor productive de la 7.4% în 2019 la 3.3% în 2020, pe fondul
finalului ciclului post-criză extern și provocărilor de echilibru macroeconomic intern.
Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 7.1 miliarde EUR în primele
opt luni din 2019, în intensificare cu 16% an/an, conform Băncii Naționale a României
(BNR). Ne așteptăm la majorarea ponderii deficitului de cont curent în PIB de la 4.5% în
2018 la 5.1% în 2019, o ajustare spre 4.7% fiind posibilă în 2020, pe fondul finalului
ciclului economic post-criză și rebalansării politicii macroeconomice interne.
Pe de altă parte, datele BNR indică creșterea investițiilor străine directe cu 2.8% an/an
la 3.6 miliarde EUR în perioada ianuarie-august 2019.
Nu în ultimul rând, datoria externă totală s-a majorat cu 9.1% ytd la 109 miliarde EUR
în primele opt luni din 2019 (nivel record).
Luni piața financiară a resimțit evoluțiile macro-financiare externe și știrile interne.
În sfera pieței ratele de dobândă au crescut ușor pe scadențele foarte scurte (overnight la
2.21%/2.51%) și au cvasi-stagnat în rest: ROBOR la trei luni în scădere cu un punct bază
la 3.05%, iar ROBOR la șase luni în consolidare la 3.12%. BNR a derulat o nouă licitație
“depo”, pe șapte zile, la rata de dobândă de 2.50% pe an, volumul adjudecat crescând la
7.2 miliarde RON (maximul de la jumătatea lunii septembrie).
Pe piața titlurilor de stat rata de dobândă la 10 ani a scăzut cu un punct bază la 4.09%.
Ministerul de Finanțe a redeschis o emisiune de obligațiuni scadente în septembrie 2023
și a atras 658 milioane RON (peste nivelul programat de 500 milioane RON), la un cost
mediu anual de 3.74%, în scădere cu două puncte bază față de septembrie.
EUR/RON a scăzut cu 0.10%, la 4.7536, iar USD/RON s-a depreciat cu 0.26%, la 4.3072,
la BNR.
Piața de acțiuni s-a corectat (indicele BET cu 0.1%), pe un rulaj de 5.1 milioane EUR.
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