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- Pe măsură ce realitatea unei invazii prelungite a Rusiei în Ucraina se adâncește, evaluarea consecințelor

economice ale acesteia pentru economia globală devine tot mai sumbră. Șocurile declanșate de război

afectează economia UE atât direct, cât și indirect, punând-o pe calea unei creșteri mai mici și a unei inflații

mai mari. Creșterea rapidă a prețurilor materiilor prime energetice și alimentare intensifică presiunile

inflaționiste la nivel mondial, erodând puterea de cumpărare a gospodăriilor și declanșând un răspuns de

politică monetară mai rapid decât se presupunea anterior. În plus, încetinirea creșterii în SUA se adaugă la

impactul economic negativ al politicii stricte a Chinei de zero-COVID. În ansamblu, se estimează că

PIB-ul real va crește cu 2,7% în 2022 și cu 1,5% în 2023 în UE și cu 2,6% în 2022 și cu 1,4% în 2023 în zona

euro. Rata anuală de creștere preconizată pentru acest an este susținută de impulsul dat de redresarea de

anul trecut și de un prim trimestru mai puternic decât se estimase anterior. Ambele aduc creșterea

dobândită în primul trimestru al acestui an la un nivel solid de 2,7% pentru UE și de 2,4% pentru zona euro.

Se apreciază că activitatea economică a slăbit în al doilea trimestru, dar ar trebui să își revină în timpul verii,

datorită unui sezon turistic promițător. În 2023, se așteaptă ca avansul economic să ia un oarecare progres,

pe fondul unei piețe a forței de muncă rezistente, al unei inflații moderate, al sprijinului oferit de

mecanismul de redresare și de reziliență și al unui volum încă mare de economii excedentare. Cu toate

acestea, pe o bază anuală, există o revizuire în scădere cu aproape un punct procentual față de previziunile

din primăvara anului curent. Se estimează că inflația în zona euro va atinge un nou nivel record de 8,4% în

trimestrul al treilea din 2022. Pe măsură ce presiunile exercitate de prețurile la energie și de constrângerile

legate de aprovizionare se vor atenua, se preconizează că inflația va scădea în mod constant după aceea și

că va coborî sub nivelul de 3% până la sfârșitul anului 2023. Ratele anuale de 7,6% în 2022 (8,3% în UE) și

de 4,0% în 2023 (4,6% în UE) pentru zona euro, presupun revizuiri în creștere cu peste un punct procentual

față de previziunile din primăvară.

(https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-

2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en)

- O criză a pieței financiare concentrată asupra Italiei ar putea determina cele mai grave turbulențe din

istoria monedei euro. Acest lucru ar crește presiunea asupra președintelui Băncii Centrale Europene,

Christine Lagarde, pentru a găsi o soluție pe termen scurt și, de asemenea, ar sublinia probabil necesitatea

unui nou acord politic pentru a remedia deficiențele din zona euro. Dovada vulnerabilității Italiei a apărut

chiar luna trecută, când perspectiva unor costuri de împrumut mai mari a determinat randamentul datoriei

sale pe 10 ani să depășească pragul de 4% pentru prima dată din 2014. Dacă BCE va trebui să devină mult

mai agresivă în ceea ce privește creșterea ratelor, costurile de împrumut ale Italiei ar putea deveni mai greu

de susținut. Chiar și o majorare până la 3% ar putea propulsa datoria Italiei pe o traiectorie explozivă.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/all-crisis-scenarios-lead-to-rome-as-ecb-starts-

raising-rates?srnd=premium-europe)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)
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Evoluții

• Pe baza evoluțiilor observate până în prezent, piețele de criptoactive prezintă la momentul actual toate

semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară. ASF a emis informări de presă cu privire la

riscurile investiționale asociate cu criptoactivele. Riscurile legate de protecția consumatorilor includ:

(i) informații înșelătoare, (ii) absența unor drepturi și protecții, cum ar fi procedurile de reclamație sau

mecanismele de recurs, (iii) complexitatea produselor, uneori cu efect de levier, (iv) fraude și activități rău

intenționate (spălare de bani, criminalitate informatică, piraterie informatică și ransomware) și

(v) manipularea pieței (lipsa transparenței prețurilor și lichiditatea scăzută).

• Principalii indicii bursieri internaționali au închis sedința de joi 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*    61.275 Media zilnică 2022** 59.179

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

3,9 2,2 2,9

11,1 9,3 10,1

-7,5 -7,0 -6,9

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

SNP 1,20% 0,465 TLV -2,23% 1,97

EL 0,12% 8,51 SNG -2,15% 43,3

SIF5 -1,79% 1,925

SNN -1,46% 43,9

M -1,38% 18,56

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

Data Perioada Estimare Anterior

11-iulie-22 mai 2022 -2.825 milioane euro

12-iulie-22 mai 2022

12-iulie-22 iunie 2022 14,49%

Indicii producției industriale (IPI) 13-iulie-22 mai 2022 -6,9%

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

• Potrivit BNR, investițiile directe ale nerezidenților în România (ISD) au însumat o valoare de

circa 3,8 miliarde euro în primele 5 luni ale anului față de valoarea de aproximativ 2,5 miliarde

euro în perioada ianuarie-mai 2021. Pe de altă parte, contul curent al balanței de plăți a

înregistrat un deficit de 10,2 miliarde euro față de circa 5,7 miliarde euro în perioada similară a

anului precedent. Evoluția contului curent a fost însoțită de o creștere a datoriei externe totale

cu circa 2,7 miliarde euro în perioada ianuarie-mai 2022 la aproximativ 137 miliarde euro.

• Ca urmare a unei creşteri surprinzătoare de 5,2% în primul trimestru, Comisia Europeană a

decis să îşi îmbunătăţească estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an, de la

2,6% cât anticipa în luna martie a anului curent până la 3,9%, conform previziunilor economice de

vară. În acelaşi timp, Comisia Europeană şi-a majorat semnificativ prognoza de inflaţie pentru

acest an în cazul României, de la 8,9% până la 11,1%, pentru ca în 2023 inflaţia să se situeze la

nivelul de 7,2% (fată de 5,3% potrivit prognozei de primăvară).

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

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 primăvară și vară 2022 CEPIB (%)

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

Disclaimer

     Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe criptoactive sunt extrem de riscante și speculative. Pentru majoritatea consumatorilor retail nu sunt adecvate ca investiție sau ca mijloc de plată sau de schimb.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

Indicele prețurilor de consum (IPC)
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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