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Extinde Ascunde

Cererea şi oferta de valută străină pe piaţa
valutară în luna octombrie 2015
În luna octombrie 2015, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenţilor economici prin
oferta netă de valută de la persoanele ﬁzice a constituit 95.9 la sută, comparativ cu 87.9 la sută în luna
precedentă și 98.4[1] la sută în luna octombrie 2014.
Tabelul nr.1 Evoluţia cererii şi ofertei nete de valută străină, mil. dolari SUA
Nr.
crt.

Octombrie
2015

Septembrie
2015

Modiﬁcarea,
%

1.

Oferta netă de valută străină de la persoanele ﬁzice

125.3

170.5

-26.5

2.

Vânzările nete de valută străină către persoanele
juridice

130.6

194.1

-32.7

3.

Gradul de acoperire (1/2)

95.9%

87.9%

8.0 p.p

Graﬁcul nr.1 Gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta
netă de valută străină de la persoanele ﬁzice [1]

În raport cu luna precedentă, cererea netă de valută din partea agenților economici a scăzut cu 63.5 mil.
USD (sau cu 32.7 la sută), în timp ce oferta netă de valută de la persoanele ﬁzice a înregistrat o scădere în
proporții mai mici, de 45.2 mil. USD (sau cu 26.5 la sută).
În aceste condiții, cursul mediu de schimb al monedei naționale în raport cu dolarul SUA s-a majorat în luna
octombrie cu 1.4 la sută, comparativ cu luna anterioară, și s-a cifrat la 19.9133.
În ceea ce priveşte structura valutară a ofertei nete de valută de la persoanele ﬁzice, ponderea cea mai
mare a revenit în continuare monedei unice europene (52.3 la sută), urmată de rubla rusească (27.3 la sută)
şi de dolarul SUA (19.1 la sută).

1

Tabelul nr.2 Oferta netă de valută de la persoanele ﬁzice
dezagregată pe principalele valute
Octombrie 2015
cumpărări
mil.

vânzări

Septembrie 2015
net

pondere, mil. pondere, mil.

USD %

cumpărări
pondere, mil.

vânzări

net

pondere, mil. pondere, mil.

pondere,

USD %

USD %

USD %

USD %

USD %

USD 50.7 24.8

26.8 33.8

23.9 19.1

60.4 23.3

34.4 38.7

26.0 15.3

EUR 110.1 53.8

44.5 56.1

65.6 52.3

151.9 58.5

46.4 52.1

105.5 61.9

RUB 38.6 18.9

4.4 5.6

34.2 27.3

40.7 15.7

4.0 4.5

36.7 21.5

Altele 5.2

3.6 4.5

1.6

6.5

4.2 4.7

2.3

79.3 100.0

125.3 100.0

89.0 100.0

170.5 100.0

2.5

Total 204.6 100.0

1.3

2.5

259.5 100.0

1.3

[1] date actualizate
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