VB Săptămânal
Costurile de finanțare în majorare | 10 ianuarie 2022
dr. Andrei Rădulescu Director Analiză Macroeconomică, Banca Transilvania | andrei.radulescu@btrl.ro | (+4)0374.697.575

piața monetară

REPUBLICA MOLDOVA

31.1

CHIBOR (6L)

10.04

4.8

30.2

EURIBOR (3L)

(0.576)

(0.7)

(4.0)

EURIBOR (6L)
LIBOR (3L)

(0.536)
0.2361

1.8
12.9

(2.3)
5.1

LIBOR (6L)

piața de capital

0.3764

11.1

49.8

07-Ian-2022

5 zile (%)

an/an (%)

DJIA

36,231.7

(0.3)

16.5

EuroStoxx 50

4,305.8

0.2

18.1

MOEX

3,772.0

(0.4)

11.9

13,157.0

0.7

29.7
an/an (%)

BET

piața valutară

07-Ian-2022

5 zile (%)

EUR/USD

1.1360

(0.1)

(7.4)

EUR/MDL

20.2221

0.6

(4.3)

USD/MDL

17.8664

0.7

3.9

RON/MDL

4.0887

0.7

(5.7)

cotații mărfuri

07-Ian-2022 5 zile (%)

petrol (WTI) ($/bbl)
aur ($/uncie)

macro indicatori

an/an (%)

78.9

4.9

55.2

1,796.6

(1.8)

(6.1)

perioada an/an (%)

PIB real
rata inflației IPC
rata șomajului
rata de dobândă de
politică monetară

T3 2021

8.3

Noi-2021

12.44

nivel (%)

T3 2021
din
06-Dec-2021

2.50
6.50

Surse: BNM, BNS, Bloomberg

ratele de dobândă pe piața monetară (%) sursa: BNM
11

10
9

8
7
6
5

Jan-22

Oct-21

Jul-21

Jan-21

Oct-20

Jul-20

6 luni
Apr-20

Oct-19

Jan-20

3 luni

3

Apr-21

4
Jul-19

În Zona Euro încrederea în economie a continuat să se deterioreze în decembrie (la
minimul din mai), perioadă în care economia a crescut cu cel mai slab ritm din martie,
evoluții influențate de provocările din sfera ofertei, care au condus la intensificarea
presiunilor inflaționiste – prețurile de consum au crescut cu ritmul record de 5% an/an
în decembrie. Totodată, construcțiile au continuat să crească în decembrie, dar cu o
dinamică în decelerare. Pe de altă parte, volumul vânzărilor din comerțul cu amănuntul
a accelerat la 7.8% an/an în noiembrie, cea mai bună evoluție din luna aprilie.
În Rusia nu au fost comunicate informații macroeconomice săptămâna trecută.
În România încrederea în economie s-a ameliorat în decembrie (indicatorul Comisiei
Europene la maximul din iulie), pe fondul temperării pandemiei și terminării crizei
politice. Totodată, dinamica anuală a comerțului cu amănuntul a accelerat la 5% în luna
noiembrie. De asemenea, autorizațiile de construire clădiri rezidențiale s-au majorat
pentru a 12-a lună consecutiv în noiembrie, cu o dinamică anuală în accelerare,
conform Institutului Național de Statistică (INS). Pe de altă parte, rezervele
internaționale au crescut cu 2.8% lună/lună și cu 7.8% an/an la 45.8 miliarde EUR în
decembrie (cel mai ridicat nivel din septembrie), evoluție puternic influențată de
primirea primei tranșe din PNRR. Nu în ultimul rând, dinamica anuală a prețurilor la
nivel de producător în industrie a accelerat la 32.21% în noiembrie.
Evoluțiile macroeconomice din principalele economii ale lumii (SUA, China și Zona
Euro), informațiile companiilor listate, perioada Sărbătorilor de iarnă și fluctuațiile
cotațiilor internaționale la materii prime au influențat piața financiară mondială în
prima săptămână a anului curent. Ratele de dobândă la titlurile de stat pe scadența 10
ani (barometru pentru costul de finanțare în economie) s-au majorat, indicii bursieri au
evoluat mixt, iar dolarul american s-a apreciat cu un ritm mediu săptămânal de 0.07%
raportat la moneda unică europeană.
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În absența unor informații macroeconomice relevante piața financiară a fost
influențată de climatul macro-financiar internațional și de perioada Sărbătorilor de
iarnă în prima săptămână a anului 2022.
Pe piața monetară ratele de dobândă au continuat să crească săptămâna trecută:
CHIBOR la trei luni cu 4.3% la 9.44%, iar CHIBOR la șase luni cu 4.8% la 10.04%.
În sfera pieței titlurilor de stat ratele de dobândă s-au majorat: pe scadența trei luni cu
2.9% la 8.98%, iar pe scadența șase luni cu 3.5% la 9.74%. Ministerul Finanțelor s-a
împrumutat cu 65 milioane lei prin bonuri de trezorerie pe trei luni, 361.8 milioane lei
prin bonuri pe șase luni și cu 300.5 milioane lei prin bonuri pe 12 luni la costuri medii
anuale de 9.29%, 9.97%, respectiv 9.88%.
EUR/MDL s-a apreciat cu 0.6% la 20.2221, iar USD/MDL a crescut cu 0.7% la 17.8664
la BNM.
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cursuri case de schimb
depozite – persoane juridice
carduri bancare
titluri de stat și operațiuni REPO
tranzacționare pe Bursa de Valori din Moldova
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• finanțări rapide către persoane fizice, credite de
consum pentru nevoi personale sau pentru achiziții în
rate în locațiile comercianților parteneri

accesează AICI

• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate

accesează AICI

• soluții de finanțare și management pentru folosința
autovehiculelor, împreună cu administrarea
externalizată a tuturor operațiunilor de care depinde
funcționarea flotei auto
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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