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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Bursele de acțiunile au închis în scădere vineri, adăugându-se la pierderile recente, în ciuda

datelor de locuri de muncă mai considerabile decât se aștepta, pe măsură ce investitorii continuă

să rămână nervoși cu privire la încetinirea creșterii economice, iar experții avertizează cu privire

la mai multe scăderi ale pieței. Toți cei trei indici majori au scăzut pentru cel puțin a cincea

săptămână consecutiv: Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,3%,

cu aproximativ 100 de puncte, în timp ce S&P 500 a pierdut 0,6%, iar Nasdaq Composite, cu 1,4%.

Acțiunile companiilor tehnologice, care au fost puternic afectate pe fondul vânzării mai ample din

ultimele săptămâni, au scăzut din nou vineri, deoarece sectorul a continuat să aibă performanțe

slabe. 

(https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/05/06/stocks-fall-to-close-out-wild-week-as-

experts-warn-of-more-selloffs-ahead/?sh=74e2694e7dc3)

- Declarația liderilor G7 reiterează condamnarea ofensivei neprovocate, nejustificate și ilegale a

Rusiei împotriva Ucrainei și a atacurilor fără discriminare împotriva civililor, care au condus la o

catastrofă umanitară teribilă în Europa: (1) G7 se angajează să elimine treptat dependența de

energia rusă, inclusiv prin eliminarea treptată sau interzicerea importului de petrol rusesc;

(2) G7 va întreprinde măsuri pentru a interzice sau preveni în alt mod furnizarea de servicii cheie

de care depinde Rusia; (3) G7 va continua să aplice măsuri împotriva băncilor ruse conectate la

economia globală și de importanță sistemică pentru sistemul financiar rusesc; (4) G7 va continua

eforturile de a lupta împotriva încercărilor de răspândire a propagandei rusești; (5) G7 va

intensifica campania împotriva elitelor financiare și a membrilor familiilor lor, care îl susțin pe

președintele Putin și războiul.

(https://www.g7germany.de/g7-en)

- Conform Reuters, guvernele Uniunii Europene s-au înțeles, duminică, asupra unui acord privind

aplicarea unor sancțiuni dure împotriva Rusiei, care includ interdicția de a cumpăra petrol rusesc,

dar au programat mai multe discuții pentru luni pentru a stabili cum să se asigure că țările cele

mai dependente de energia rusească pot gestiona situația.

(https://www.reuters.com/business/energy/eu-edges-towards-oil-sanctions-russia-no-deal-yet-

2022-05-08/)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

0,75% - 1,00%

Evoluții

• Bitcoin a scăzut luni la cel mai coborât nivel din ianuarie, deoarece piețele de acțiuni au continuat să

afecteze evoluția criptomonedelor, care se tranzacționează în prezent în conformitate cu așa-numitele

active mai riscante, cum ar fi acțiunile tehnologice.

• Criptomonedele sunt, în prezent, cea mai nouă și interesantă clasă de active disponibile pentru

investitori, care folosesc tehnologia blockchain pentru a stabili un consens distribuit.

• Criptomonedele au devenit „aurul digital” în timpul pandemiei, în timp ce randamentul investițiilor în aur

nu a crescut în această perioadă.

• Principalii indicii bursieri internaționali au închis sedința de vineri  în scădere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.

Evoluție curs valutar Știri 
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Context internațional
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 Total turnover BVB*    28.320 Media zilnică 2022** 65.285

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

4,2 2,2 2,9

5,3 9,3 10,1

-6,3 -7,0 -6,9

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

SFG -6,29% 14,9

BRK -4,14% 0,22

TRP -3,43% 0,676

M -3,23% 18

EBS -2,69% 142,85

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

Data Perioada Estimare Anterior

10-Mai-22 Mar. MoM -2,4 mld. € -2,46 mld. €

10-Mai-22 3,5% 3%

11-Mai-22 Apr. YoY 11,3% 10,15%

13-Mai-22 Mar. MoM 12% -1%

13-Mai-22 Mar. MoM 5,5% -1.781 mil. €

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

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

• Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a polițelor

de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – garanții, emise de societăți împotriva cărora au

fost pronunțate hotărâri de deschidere a procedurii de faliment, a anunțat purtătorul de cuvânt

al Executivului, Dan Cărbunaru, potrivit Agerpres. Măsura aprobată de Guvern a fost necesară

având în vedere consecințele generate de deschiderea procedurii falimentului împotriva unei

societăți de asigurări cu o cotă ridicată pe piață, care deține în portofoliu polițe în valoare de

aproximativ 6 mld. de lei aferente contractelor de achiziție publică, contractelor sectoriale.

• Prețul energiei electrice pe piața spot a bursei OPCOM a înregistrat o scădere cu 36,5% în luna

aprilie față de martie, potrivit rapoartelor lunare publicate pe site-ul operatorului bursier și

analizate de Agerpres.

• Potrivit INS, în anul 2021, 227,5 mii persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de

lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul.

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 primăvară 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2021-iarnă 2022 CEPIB (%)

Inflație medie (%)
** Conform prognozei FMI din aprilie 2022

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.

Calendarul economic al săptămânii curente Rate interbancare- Evoluția ROBOR
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021

4,57
4,91 5,20 5,31 5,39

2,35

2,79
3,01 3,13 3,23

1,94
2,01 2,03 2,10 2,13

1,50

2,80

4,10

5,40

1 sapt. 1 luna  3 luni 6 luni 1 an

06.05.2022 31.12.2021 31.12.2020

4,06 4,05

4,09

4,21

4,12
4,1

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

28-apr. 29-apr. 2-mai 3-mai 4-mai 5-mai

2,345 2,535
2,822 3,038

3,659

4,611
4,928

5,1674,822

6,938

7,943 7,505

2

3

4

5

6

7

8

6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y

R
an

d
am

en
te

(%
)

31.12.2020 31.12.2021 06.05.2022


