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2019 – Negocieri comerciale, inflexiune monetară și euforie pe burse
comerțul internațional vs. industria mondială sursa: Bloomberg
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Privind retrospectiv putem afirma că, la nivel mondial, anul economic 2019 a fost
caracterizat prin negocieri comerciale, inflexiunea politicii monetare și
discrepanța dintre decelerarea ritmului de creștere economică și climatul pozitiv
din piețele financiare.
Din perspectiva nominală, 2019 a fost anul în care economia Chinei a depășit
economia Zonei Euro, considerată punctul de echilibru al unei lumi
dezechilibrate pe parcursul ultimelor decenii.
În 2019 economia mondială a continuat să resimtă tensiunile comerciale dintre
SUA și China, primele două economii ale lumii cu o contribuție cumulată de peste
40% la PIB-ul mondial.
Astfel, volumul comerțului internațional a scăzut cu 0.4% an/an în perioada
ianuarie-septembrie 2019.
Deteriorarea climatului din sfera comerțului internațional s-a propagat la nivelul
industriei (aspect evidențiat în primul grafic alăturat), ramura economiei cu cea
mai ridicată contribuție în schimburile comerciale până în prezent. Astfel,
producția industrială din economia mondială a crescut cu doar 1% an/an în
primele nouă luni ale anului curent.
Totodată, sectorul serviciilor a decelerat în 2019, pe fondul deteriorării climatului
investițional, aspect parțial contrabalansat de momentul favorabil din piața forței
de muncă (rata șomajului în scădere spre minime istorice în principalele blocuri
economice ale lumii) și de continuarea implementării Revoluției Digitale.
Per ansamblu, conform estimărilor de toamnă ale Fondului Monetar
Internațional (FMI) ritmul de creștere din economia mondială a decelerat în
2019 spre nivelul minim din 2009.
Analizând dinamica PIB-ului din SUA, China și Zona Euro (principalele blocuri
economice ale lumii cu o pondere cumulată de peste 55% din economia
mondială) se observă o decelerare sincronizată în 2019, aspect evidențiat în al
doilea grafic alăturat.
Spre exemplu, în T3 2019 ritmul anual de creștere economică s-a temperat la
2.1% în SUA (minimul ultimilor trei ani), s-a consolidat la 1.2% în Zona Euro (cel
mai redus nivel din 2013) și a decelerat la 6% în China (nivelul minim din 1992).
Totodată, inflația a persistat la un nivel inferior țintei de 2% an/an, atât în SUA,
cât și în Zona Euro în acest an.
Deteriorarea climatului din sfera economiei reale și nivelul redus al inflației au
determinat inflexiunea politicii monetare din SUA (trecerea la normalizare la
relaxare), FED reducând rata de dobândă de referință de trei ori cu câte 25
puncte bază și derulând licitații “repo” pentru prima oară din perioada Marii
Recesiuni.
Totodată, băncile centrale din Zona Euro și China au implementat măsuri de
relaxare monetară în acest an.
Pe de altă parte, în sfera piețelor financiare 2019 s-a caracterizat printr-un climat
favorabil, indicii bursieri din SUA crescând spre niveluri record, evoluție
influențată de o serie de factori: optimismul indus de undele de negocieri
comerciale SUA-China (concretizate cu un acord parțial la jumătatea lunii
decembrie), perspectivele de persistență a unui mix relaxat de politici economice
în principalele țări ale lumii, Revoluția Digitală și raportările financiare ale
companiilor.
Subliniem însă faptul că în ultimele decenii nu s-a mai înregistrat o discrepanță
atât de puternică între indicatorii din economia reală (temperarea ritmului de
creștere) și cei din economia financiară (maxime istorice pe burse), aspect
semnalat în al treilea grafic din partea dreaptă.
În absența unor ajustări majore pe piața de capital din SUA în 2020 am putea
asista la un proces de accelerare în economia mondială, într-o evoluție susținută
de nivelul redus al costurilor reale de finanțare și procesul de digitalizare.
Considerăm că factorii de incertitudine pentru evoluția economiei mondiale pe
termen scurt constau în: maturitatea ciclului economic și contextul electoral din
SUA; Brexit; nivelul ridicat de îndatorare din China; posibilitatea reintensificării
tensiunilor comerciale; climatul geo-politic; riscurile cibernetice; modificările
climatice.

ANALIZĂ

VÂNZĂRI & TRANZACȚIONARE

dr. Andrei Rădulescu

Teo Bîrle

Director Analiză Macroeconomică | Banca Transilvania
(+4)0374.697.575 | (+4)0754.035.080 | (+4)0730.727.516
andrei.radulescu@bancatransilvania.ro

Director Trezorerie | Banca Transilvania
(+4)0374.471.441
teo.birle@bancatransilvania.ro

Dan Rusu, CMT

Cosmin Bota

Analist Șef Piețe de Capital | Banca Transilvania
(+4)0371.525.065 | (+4)0757.080.536
dan.rusu@bancatransilvania.ro

Broker Senior | BT Capital Partners
(+4)0264.430.564 | (+4)0264.431.718 | (+4)0744.572.402
cosmin.bota@btcapitalpartners.ro

Marius Tiberiu Mureșan

Irinel Tolescu

Analist Investiții | BT Asset Management
(+4)0264.301.920 | (+4)0741.200.052
mariustiberiu.muresan@btam.ro

Director Vânzări | BT Asset Management
(+4)0264.301.365 | (+4) 0758.230.839
irinel.tolescu@btam.ro

Grupul Financiar Banca Transilvania
•
•
•
•

cursuri spot – operațiuni cont
depozite – persoane juridice
cursuri case de schimb
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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
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• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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