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ROBOR la 3 luni creste puternic
Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile
pentru creditele in lei, a crescut vineri, 24 septembrie 2021, la 1,65% dupa 7
sedinte de stagnare la pragul de 1,61%, scrie ZF.
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Pe piata interbancara, indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la
creditele in lei acordate inainte de luna mai 2019, a stationat si ieri la 1,61% pe an, valoare la
care urcase in 15 septembrie.
Deocamdata, ROBOR la trei luni este sub nivelul de la inceputul anului 2021, de 2,01% pe an.
Indicele ROBOR la 3 luni a incheiat anul 2020 la 2,03% pe an, in timp ce la inceputul anului 2020
era de 3,19% pe an.
in prima zi din acest an, indicele ROBOR la 3 luni afisa o cotatie de 2,01%, dupa care a inceput
sa scada sub 2%.
ROBOR la 3 luni reprezinta dobanda la care bancile isi acorda imprumuturi cu o maturitate la trei
luni.
Totodata, ROBOR este indicatorul monetar in functie de care se calculeaza dobanzile variabile

pentru creditele de consum si ipotecare acordate in lei inainte de luna mai 2019.
Pentru creditele retail noi in lei din primavara anului 2019 a fost introdusa o noua referinta indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor - IRCC - care a inlocuit
ROBOR. Indicele IRCC a scazut aproape la jumatate fata de prima valoare calculata, coborand
la 1,25% si egaland dobanda de politica monetara stabilita de BNR.
Cursul de schimb leu/euro a scazut ieri, dupa recordul atins miercuri. Cotatia de referinta
anuntata ieri la pranz de BNR a fost de 4,9490 lei/euro, cu 0,01% sub nivelul de miercuri, cand sa inregistrat un nou maxim istoric, de 4,9495 lei/euro. Cresterea cursului valutar leu/euro de la
inceputul anului este de circa 1,65%.
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