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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- EIOPA a lansat o consultare publică privind proiectul de Ghiduri referitoare la integrarea

preferințelor de durabilitate ale clienților în cadrul evaluării caracterului adecvat, efectuată în

baza Directivei privind distribuția de asigurări (IDD). Ghidurile se bazează pe Regulamentul

delegat al CE 1257/2021 și vizează: (1) promovarea unei aplicări coerente a Regulamentului

delegat de către societățile de asigurare și intermediarii de asigurări din statele membre și

autoritățile naționale competente; (2) restricționarea potențialului de vânzări frauduloase ale

produselor de asigurare în ceea ce privește preferințele de durabilitate ale consumatorilor;

și (3) promovarea unei abordări mai convergente de către autoritățile naționale competente în

supravegherea societăților de asigurări și a intermediarilor de asigurări. Proiectul de ghiduri

EIOPA oferă îndrumări cu privire la: (1) modul de sprijinire a clienților pentru a înțelege mai bine

conceptul de „preferințe de durabilitate” și opțiunile lor de investiții; (2) colectarea de informații

privind preferințele de durabilitate ale clienților; (3) modul de ajustare a preferințelor

consumatorilor cu produsele, în baza dezvăluirilor de produs conform Regulamentului privind

informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFRD); (4) momentul în care

trebuie evaluate preferințele de durabilitate; și (5) competențele legate de finanțele durabile

așteptate de la intermediarii de asigurări și de la societățile de asigurări care oferă consultanță cu

privire la produsele de investiții bazate pe asigurări. 

(https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-consults-draft-guidelines-integrating-

customer-sustainability-preferences_en)

- În cadrul ședinței de politică monetară din data de 14 aprilie 2022, ECB a decis ca rata dobânzii

la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală

și la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% și, respectiv,

−0,50%. Achizițiile nete lunare în cadrul Programului de achiziționare de active (APP) se vor ridica

la 40 mld. EUR în aprilie, 30 mld. EUR în mai și 20 mld. EUR în iunie, urmând să fie încetate în

trimestrul III. ECB intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență

achiziționate în cadrul Programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

(PEPP) cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a

portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a

politicii monetare. În condițiile actuale caracterizate de incertitudini ridicate, ECB va asigura

menținerea tuturor opțiunilor deschise, a gradualității și a flexibilității în conduita politicii

monetare. ECB va adopta toate măsurile necesare pentru a îndeplini mandatul privind asigurarea

stabilității prețurilor și pentru a contribui la prezervarea stabilității financiare.

(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220414~d1b76520c6.ro.html)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

0,25% - 0,50%

                   BTC & Gold Evoluții

- Conform Bloomberg, prețurile acțiunilor sunt în scădere în Asia, în condițiile în care China a optat în mod

neașteptat împotriva reducerii ratei dobânzii de referință, o reducere care era așteptată pentru a susține o

economie blocată de pandemia de COVID-19. O tendință descendentă similară este observată și Japonia și Coreea

de Sud, printre puține piețe deschise în contextul vacanței pentru Paștele catolic. Contracția de pe piețele

financiare din Asia urmează tendință similară a acțiunilor Tech din SUA, pe fondul îngrijorărilor unei inflații mai

rapide și a unei înăspriri mai agresive a politicii monetare a US FED.

- Titlurile de stat din SUA au scăzut joi, afectate de prețurile la importuri mai mari din SUA și de comentariile unui

oficial al US FED, conform cărora o creștere a ratei dobânzii de referință cu jumătate de punct procentual este o

„opțiune rezonabilă”. 

- Dinamica pozitivă a prețului petrolul de luna aceasta a subliniat presiunile asupra prețului la nivel global, un

raport recent menționând că UE se îndreaptă spre adoptarea unei interdicții treptate a importurilor de petrol din

Rusia din cauza războiului din Ucraina. 

- Creșterea randamentelor obligațiunilor a afectat aurul și Bitcoin, acesta din urmă tranzacționându-se la

aproximativ 40.000 dolari. 

- În Europa, factorii de decizie politică formează un consens privind creșterea dobânzilor în al treilea trimestru

2022 pentru a combate inflația record. 

Evoluție curs valutar Știri 
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Context internațional
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BTC CASH- EXCHANGE RATE Gold Bullion LBM
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 Total turnover BVB*    16.361 Media zilnică 2022** 72.253

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (mii Lei)

    Estimări macroeconomice pentru România, anul 2022 CE* FMI** CNSP*

4,2 4,8 4,3

5,3 3,4 9,9

-6,3 -5,5 -6,7

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TGN 5,32% 227,5 TTS -1,14% 19,12

SNG 2,16% 42,5 SNP -0,11% 0,47

BRD 1,87% 17,42

TLV 1,83% 2,5

TRP 1,04% 0,775

*Calculat pentru acțiunile cu un turnover mai mare de  250.000 RON ,  fără SMT

Data Perioada Estimare Anterior

11-Apr-22 Feb. YoY  -2,126 mld. €

12-Apr-22 Mar.YoY 9,6% 8,53%

13-Apr-22 Feb. YoY 1,1%

13-Apr-22 Feb.  -815 mil.€

Evoluția indicelui BET și capitalizarea BVB* ( acțiuni segment principal)

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Indicator

*Valoarea în mii RON pentru ziua precedentă 

(doar segment principal, fără SMT )

** Valoarea în mii RON pentru 2022 (numai 

segment principal); Media zilnică 

2021:43.781

- Peste 85% din membrii AAFBR (Asociația Analiștilor Financiari Bancari din România) sunt de părere că

inflația va depăși 8% în anul 2022 și că există un risc moderat spre ridicat pentru a intra în stagflație.

Rata de politica monetară este anticipată să crească spre 4% de către aproape jumătate din participanții la

sondaj și chiar să tindă spre 5% de către circa o treime din participanți. 

- Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) recomandă consumatorilor să treacă de la

ROBOR la IRCC în condițiile în care s-a constatat că în peste 98% dintre zilele lucrătoare din mai 2019 și

până în prezent, valoarea indicelui IRCC a fost inferioară indicelui ROBOR  (atât la 3 luni cât și 6 luni). 

- Potrivit INS, în primele două luni ale anului 2022, producția de centrale nuclearo-electrice a fost în

creștere cu 377,9 milioane kWh, cea de centrale electrice eoliene cu 377,9 milioane kWh, iar energia solară

produsă în instalații fotovoltaice cu 40,5 milioane kWh comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor 

Evenimente

Deficit cont curent

Context local

*capitalizare BVB cuprinde și Erste Group Bank AG

Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, România

* Conform prognozei de iarnă 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2021-iarnă 2022 CEPIB (%)

Inflație medie (%)
** Conform prognozei FMI din octombrie 2021

Disclaimer

Consumatorii ar trebui să fie conștienți că nu dispun de nicio cale de atac sau protecție, întrucât criptoactivele și produsele și serviciile conexe nu intră, de regulă, sub incidența protecției existente în temeiul normelor actuale

ale UE privind serviciile financiare. (https://asfromania.ro/ro/a/2373/informare-de-pres%C4%83:-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83%C8%9Bile-de-reglementare-din-domeniul-financiar-din-ue-cu-privire-la-riscurile-

criptoactivelor)

Acest document are un scop strict informativ, fiind realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza celor mai recente informații disponibile prin intermediul terminalului Datastream, BVB, BNR și ASF la data raportului. Deși

toate eforturile  au fost depuse pentru a asigura calitatea informațiilor furnizate, autorii nu  garantează acuratețea datelor prezentate.

Balanța comercială

Rata inflației

Producția industrială

Calendarul economic al săptămânii curente Rate interbancare- Evoluția ROBOR

Deficitul de cont curent 
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021

3,61
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