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piața monetară

Conform datelor Eurostat deficitul bugetar s-a situat la 3% din PIB în 2018, cel mai
ridicat nivel din 2012, evoluție determinată de politicile fiscal-bugetare și de venituri prociclice. Pe de altă parte, ponderea datoriei publice în PIB s-a diminuat la 35% anul trecut,
nivelul minim din 2011, pe fondul creșterii PIB-ului nominal cu un ritm mai puternic față
de dinamica datoriei publice.
În ședința de tranzacționare de luni piața financiară a încorporat climatul macrofinanciar internațional și factorii interni.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au înregistrat evoluții divergente: overnight
în creștere la 1.47%/1.77%. ROBOR la trei luni s-a menținut la 3.03%, iar ROBOR la șase
luni a urcat cu un punct bază la 3.10%. Banca centrală a derulat o nouă licitație „depo”,
pe șapte zile, la rata de dobândă de 2.50% pe an, în volum de 5.7 miliarde RON, în scădere
comparativ cu nivelul de 7.2 miliarde RON de săptămâna trecută.
Curba randamentelor s-a deplasat ușor în sus pe scadențele medii-lungi: la 10 ani cu un
punct bază la 4.11%. Ministerul de Finanțe a redeschis o emisiune de obligațiuni scadente
în iunie 2024 și s-a împrumutat cu 601.1 milioane RON (peste volumul programat de
500 milioane RON), la un cost mediu anual de 3.89%, în scădere cu două puncte bază
comparativ cu nivelul de la licitația din septembrie.
La BNR EUR/RON a urcat cu 0.08%, la 4.7592, iar USD/RON s-a depreciat cu 0.29%, la
4.2607.
Bursa a crescut (indicele BET cu 0.4%), pe o lichiditate de 5.4 milioane EUR.
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Știrile macroeconomice (inclusiv informațiile privind Brexit), ale companiilor (UBS,
Wirecard, Prudential) și dinamica cotațiilor internaționale la țiței și alte materii prime
au avut impact pe piața financiară în ședința de tranzacționare de luni. Rata de dobândă
la titlurile de stat germane la 10 ani a crescut la -0.345%, indicele EuroStoxx 50 a urcat
cu 0.6%, iar EUR/USD s-a apreciat cu 0.26%, la 1.1173 (referința BCE).
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Optimismul asociat negocierilor comerciale cu China, știrile din sfera companiilor
(Apple, Boeing, Halliburton) 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 pe scadența 10 ani s-a majorat la 1.803%, indicele Dow Jones a crescut cu
0.2%, iar dolarul s-a depreciat cu 0.26% raportat la moneda unică europeană (cursul
BCE).
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Datele publicate de Eurostat indică reducerea raportului deficit bugetar/PIB la 0.5%
(nivel minim istoric) și diminuarea ponderii datoriei publice în PIB la 85.9% în 2018.
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