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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Uniunea Europeană s-a angajat să obțină o diminuare de 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră (în raport cu

nivelurile din 1990) până în 2030 și să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până

în 2050. În calitate de instituție europeană, Banca Centrală Europeană are rolul ei în această tranziție și lucrează

în mod activ pentru a reduce și mai mult amprenta de carbon, în conformitate cu obiectivele Acordului de la

Paris. În 2021, BCE a intensificat angajamentele în materie de climă și a consolidat obiectivele și măsurile de

mediu pentru perioada 2022-2024. În prezent, BCE își propune să reducă emisiile de carbon cu 46,2% (față de

nivelurile din 2019) până în 2030. Pentru a putea atinge acest obiectiv ambițios, și-a stabilit obiective

suplimentare și a adoptat noi măsuri în șapte domenii strategice (inclusiv energie, achiziții și biodiversitate).

În plus, au fost făcute progrese în eforturile BCE de a renunța treptat la gazele naturale în favoarea biogazului ca

sursă de încălzire regenerabilă, o măsură care completează angajamentul continuu de a produce energie electrică

100% regenerabilă în sediile băncii centrale. Odată cu această publicație privind schimbările climatice, BCE a

început, de asemenea, să raporteze elemente suplimentare ale amprentei de carbon, pentru a spori transparența

și responsabilitatea în ceea ce privește impactul asupra mediului de-a lungul lanțului valoric al instituței.

În anul 2021 a fost înființat centrul privind schimbările climatice, care contribuie la conturarea și orientarea

strategiei BCE în acest domeniu, cu accent pe modul în care instituția poate aborda această provocare în cadrul

mandatului său.

(https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202207~dedabd566b.en.html)

- Nivelurile de îndatorare, atât în sectorul privat, cât și în cel public, se aflau deja la niveluri record înainte de

pandemia COVID-19 și s-au majorat și mai mult în 2020. Gradul mare de îndatorare ridică semne de întrebare cu

privire la posibilitatea ca acesta să submineze perspectivele de creștere viitoare. Acest studiu publicat de IMF

contribuie la dezbaterea în curs de desfășurare prin examinarea a ceea ce se întâmplă cu dezvoltarea economică

după o majorare bruscă a datoriei. Autorii lucrării aplică o metodă de proiecție locală privind urcarea accelerată a

datoriei pentru 190 de țări între 1970 și 2020. Rezultatele arată faptul că relația dintre intensificarea rapidă a

datoriei și creșterea economică este complexă. Progresele puternice ale datoriei sunt în general urmate de o

creștere economică mai slabă și de o scădere persistentă a producției. Însă, această relație negativă nu este

întotdeauna valabilă. Evoluțiile semnificative ale datoriei publice tind să aibă cel mai negativ impact asupra

perspectivelor de creștere viitoare. Acest lucru se întâmplă în special dacă economia funcționează deja cu un

decalaj pozitiv mare al producției. De asemenea, extinderile masive ale datoriei tind să fie urmate de o dezvoltare

economică mai slabă dacă nivelurile inițiale ale datoriei sunt ridicate, în special în cazul amplificării substanțiale a

datoriei private. Rezultatele studiului arată, de asemenea, modul în care mărirea bruscă a datoriei afectează

creșterea viitoare. Majorările datoriei publice sunt asociate cu investiții private și publice deosebit de slabe, deși

atât consumul privat, cât și cel public sunt, de asemenea, afectate în mod negativ. Creșterile puternice ale

datoriei întreprinderilor sunt urmate de investiții private și publice mai scăzute.

(https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/07/29/Economic-Growth-After-Debt-Surges-521357)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

2,25% - 2,5%

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 miercuri în creștere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.
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 Total turnover BVB*    21.006 Media zilnică 2022** 57.099

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

3,9 2,2 3,5

11,1 9,3 12,6

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

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

FP 0,61% 1,964 TEL -1,64% 18

SNP 0,57% 0,528 EVER -0,43% 1,16

TLV 0,25% 2,045 SNN -0,22% 46,4

WINE -0,22% 9,2

BRD -0,15% 13,26

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

Data Perioada Estimare Anterior

1-august-22 iunie 2022 5,6% 5,4%

2-august-22 iunie 2022 1,5%

3-august-22 iunie 2022 2,3%

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

Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul

Indicele prețurilor producției industriale 

(IPPI)

Rata șomajului

* Conform prognozei de vară 2022 CNSP și 

prognozei de primăvară și vară 2022 CEPIB (%)

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

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

• În România, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a majorat cu 3,2% ca serie brută și cu

4,2% ca serie ajustată sezonier în luna iunie 2022 față de iunie 2021. Dinamica volumului cifrei de afaceri

din comerțul cu amănuntul a fost influențată de creșterile înregistrate în ceea ce privește comerţul cu

amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+7,4%), vânzările de produse

alimentare, băuturi şi tutun (+2,3%) și la vânzările de produse nealimentare (+1,9%). 

• Operatorul bursier american CME Group Inc. analizează posibilitatea de a introduce noi contracte futures

pe grâu, în ideea de a modifica actualul contract pentru grâul din regiunea Mării Negre din cauza invadării

Ucrainei de către Rusia, informează Bloomberg. Noul contract pentru grâul românesc ar urma să fie unul

decontat în numerar şi bazat pe o estimare de preţ furnizată de S&P Global Platts, au adăugat sursele citate

de Bloomberg.

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, RomâniaValoarea 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
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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