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Încrederea constructorilor de case s-a ameliorat în octombrie (indicatorul NAHB în
urcare cu un ritm lunar de trei puncte la 71 puncte, maximul din februarie 2018), evoluție
care exprimă premise de redinamizare pentru construcțiile rezidențiale, pe fondul
declinului costurilor de finanțare. Pe de altă parte, vânzările din comerțul cu amănuntul
au scăzut în septembrie (cu 0.3% față de august), dinamica anuală decelerând la 4.1%,
evoluție care confirmă maturitatea ciclului economic post-criză.
În cadrul Raportului Beige Book Rezerva Federală evidențiază creșterea economiei cu un
ritm modest în perioada recentă, deteriorarea industriei prelucrătoare și consolidarea
climatului pozitiv în sfera pieței forței de muncă.
Evoluțiile macroeconomice, știrile companiilor (raportările financiare Bank of America,
United Airlines, General Motors) și dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte
materii prime au avut impact pe piața financiară miercuri. Rata de dobândă la titlurile
de stat pe scadența 10 ani a scăzut la 1.745%, indicele Dow Jones a pierdut 0.1%, iar
dolarul s-a depreciat cu 0.16% comparativ cu moneda unică europeană (referința BCE).
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ZONA EURO
Exporturile de bunuri au crescut cu 3% an/an la 1.5 trilioane EUR, iar importurile au
urcat cu 2.7% an/an la 1.4 trilioane EUR în perioada ianuarie-august. Prin urmare,
excedentul balanței comerciale cu bunuri s-a majorat cu 5.3% an/an la 139 miliarde EUR.
Pe de altă parte, datele Eurostat indică creșterea prețurilor de consum cu un ritm lunar
de 0.2% în septembrie, dinamica an/an decelerând la 0.8% (minimul din noiembrie
2016) (componenta core la 1% an/an).
Știrile macroeconomice, informațiile din sfera companiilor listate (ASML, Roche) și
evoluțiile din piețele internaționale de materii prime au influențat piața financiară
miercuri. Rata de dobândă la titlurile de stat germane la 10 ani a urcat la -0.385%,
indicele EuroStoxx 50 a stagnat, iar EUR/USD s-a apreciat cu 0.16%, la 1.1025 (cursul
BCE).
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Oct-18

ROMÂNIA
În ședința de tranzacționare de miercuri piața financiară a reacționat îndeosebi la
evoluțiile macro-financiare internaționale.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au continuat să scadă pe scadențele foarte
scurte: overnight la 2.05%/2.34%. ROBOR la trei luni s-a redus cu un punct bază la
3.04% (minimul din ianuarie), iar ROBOR la șase luni s-a consolidat la 3.11% (cel mai
scăzut nivel din iunie 2018).
Pe piața titlurilor de stat ratele de dobândă au crescut pe scadențele medii-lungi: la 10
ani cu trei puncte bază la 4.13%.
EUR/RON a urcat cu 0.03%, la 4.7537, iar USD/RON s-a depreciat cu 0.19%, la 4.3082,
la BNR.
Piața de acțiuni s-a corectat (indicele BET cu 0.4%), pe un rulaj în creștere la peste 7
milioane EUR.
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respectând în totalitate cerințele legale privind gestiunea informației privilegiate și cele privind prevenirea abuzului de piață.
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