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Analiștii financiari estimează că Euro va ajunge la pragul de 5 lei în
următoarele 12 luni, evoluție care avantajează afacerile exportatorilor
români, dar îi dezavantajează pe importatori.
Potrivit datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică,
România a importat în primele șapte luni ale acestui an bunuri în
valoare de peste 44 de miliarde de euro, în timp ce exporturile s-au
ridicat la valoarea de 34,1 miliarde de euro. Drept urmare, deficitul
comercial al României a ajuns în a doua parte a acestui an la pragul de
10 miliarde de euro, cu 481,4 milioane mai mare decât în intervalul
ianuarie - iulie 2019. În aceste condiții, un euro în creștere pune
presiune și mai mare pe costurile de import.
Sondajul Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația
CFA România în luna august a acestui an arată că 90% dintre
participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni
(comparativ cu valoarea actuală), neexistând nicio opinie de apreciere a
leului. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni
este de 4,8886 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni
valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9777 (în conditiile în care
anticipațiile individuale au variat între 4,8500 și 5,1500).
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În ceea ce privește rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni
(septembrie 2021/septembrie 2020), aceasta a înregistrat o valoare
medie de 2,94%. Dar 60% dintre participanți anticipează majorarea
ratei inflației în următoarele 12 luni.
Din luna aprilie a acestui an, în cadrul sondajului realizat de CFA
România au fost adăugate și întrebări suplimentare, referitoare la
impactul crizei coronavirusului asupra economiei naționale, iar
rezultatele pentru luna august 2020 relevă că cea mai mare parte a
respondenților (70%) anticipează că acesta se va resimți puternic până
în trimestrul II al anului 2021.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică a fost lansat de Asociația CFA
România în luna mai 2011 și reprezintă un instrument prin intermediul
căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari
cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de
timp de un an. De asemenea, sondajul în baza căruia este calculat
Indicatorul include și întrebări referitoare la evaluarea condițiilor
curente macroecnomice.
Prin modul de realizare, acest sondaj cuprinde atât elemente specifice
unui indicator de sentiment (încredere) care arată percepția grupului de
analiști din comunitatea CFA din România privind evoluția piețelor
financiare, a mediului de afaceri, a randamentelor și riscurilor, cât și un
indicator fundamental de prognoză privind evoluțiile cursului de schimb,
a ratelor dobânzilor și inflației.
Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar
participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru
nivelurile II și III ale examenului CFA.
Asociația CFA România are 250 de membri, deținători ai titlului de
Chartered Financial Analyst (CFA®). Membrii asociației lucrează pentru
instituții de reglementare, instituții supranaționale, instituții bancare,
firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de
asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță, sectorul
public, instituții de învățământ, companii care activează în diverse
sectoare economice etc.
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