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În Zona Euro încrederea investitorilor și încrederea consumatorilor s-au ameliorat în
februarie, ceea ce exprimă premise mai bune pentru dinamica investițiilor și
Surse: BNM, BNS, Bloomberg
consumului privat pe termen scurt, în contextul mix-ului relaxat (fără precedent) de volumul de mărfuri transportate (an/an) sursa: BNS
politici economice. Pe de altă parte, industria și construcțiile s-au ajustat în decembrie 40%
(cu 0.8% an/an, respectiv 2.3% an/an), pe fondul persistenței pandemiei și restricțiilor 30%
pentru contracararea crizei sanitare. Nu în ultimul rând, PIB-ul a scăzut cu 5% an/an în 20%
10%
T4 și cu 6.8% an/an în 2020.
În Rusia producția industrială a revenit pe scădere în ianuarie (2.5% an/an), perioadă 0%
în care comerțul cu amănuntul s-a ajustat pentru a 10-a lună consecutiv (cu 0.1% -10%
an/an). Pe de altă parte, climatul din piața forței de muncă a continuat să se amelioreze -20%
în ianuarie, rata șomajului scăzând la 5.8% (minimul din martie 2020).
-30%
În România economia a crescut cu 5.3% trimestru/trimestru în T4 (ritm anual în -40%
ameliorare la -1.5%), confirmându-se relansarea în formă de V și intrarea într-un nou -50%
ciclu economic. De asemenea, construcțiile au urcat cu 2.2% lună/lună și cu 12.6% -60%
an/an în decembrie (avans cu 15.9% an/an în 2020). Pe de altă parte, rata locurilor de producția industrială (an/an) sursa: BNS
muncă vacante s-a redus la 0.73% în T4 (respectiv 0.77% în 2020). Totodată, poziția 10%
externă s-a deteriorat în 2020, deficitul de cont curent intensificându-se cu 4.8%
an/an la 11 miliarde EUR, incidența pandemiei fiind contrabalansată de implementarea
5%
unui mix relaxat de politici economice.
Știrile macroeconomice din principalele blocuri economice ale lumii, informațiile din
sfera pandemiei, raportările financiare trimestriale și evoluțiile din piețele 0%
internaționale de materii prime au influențat piața financiară mondială săptămâna
trecută. Ratele de dobândă la titlurile de stat la 10 ani au continuat să crească, indicii
bursieri au urcat marginal, iar cursul mediu al dolarului american a consemnat evoluții -5%
mixte, atât față de monedele din țările dezvoltate, cât și raportat la valutele din statele
Producția industrială
Industria prelucrătoare
emergente și în dezvoltare.

Dec-20

Conform Biroului Național de Statistică (BNS) volumul mărfurilor transportate a
continuat să scadă în decembrie, cu 14.9% an/an la 1.3 milioane tone (minimul din
mai). În 2020 indicatorul s-a ajustat cu 12.5% an/an la 16.5 milioane tone, evoluție
determinată de incidența pandemiei (un șoc pentru comerțul internațional) și
consecințele acesteia.
De altfel, datele BNS indică și scăderea exporturilor și importurilor de bunuri cu 10.6%
an/an (la 2.5 miliarde USD), respectiv 7.3% an/an (la 5.4 miliarde USD). Astfel,
deficitul comercial cu bunuri s-a ajustat cu 4.3% an/an la 2.9 miliarde USD în 2020.
Nu în ultimul rând, datele BNS indică și scăderea producției industriale cu 1.8% an/an
în decembrie și cu 5.5% an/an în 2020, evoluție determinată îndeosebi de declinul
componentei prelucrătoare (cu 5.6% an/an în decembrie și 7.1% an/an în 2020).
Climatul macro-financiar internațional și știrile interne au avut impact pe piața
financiară săptămâna trecută.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au crescut: CHIBOR la trei luni cu 1% la
7.01%, iar CHIBOR la șase luni cu 0.8% la 7.54%.
Pe piața titlurilor de stat ratele de dobândă s-au consolidat: pe scadențele trei și șase
luni la 3.32%, respectiv 4.93%. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat cu 149.3 milioane
lei prin bonuri de trezorerie pe trei luni, 540.3 milioane lei prin bonuri pe șase luni,
533.2 milioane lei prin bonuri pe 12 luni, 33.5 milioane lei prin titluri pe doi ani, 22.9
milioane lei prin titluri pe trei ani și 36 milioane lei prin titluri pe cinci ani, la costuri
medii anuale de 3.36%, 4.99%, 5.49%, 5.73%, 5.94%, respectiv 6.19%.
EUR/MDL s-a depreciat cu 0.7% la 21.0745, iar USD/MDL a scăzut cu 0.2% la 17.4566,
la BNM.

19-Feb-2021

CHIBOR (3L)

ANALIZĂ

VÂNZĂRI & TRANZACȚIONARE

dr. Andrei Rădulescu

Natalia Paraschiv
Director Trezorerie | Victoriabank
(+373) 22.576.350 | (+373) 69.295.131
natalia.paraschiv@vb.md

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

Grupul Financiar Banca Transilvania
•
•
•
•
•

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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accesează AICI

• 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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