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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,75%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Piețele financiare se pregătesc pentru prețuri mai mari, un ritm mai rapid de majorare a ratelor dobânzilor

și o încetinire economică mai accentuată ca urmare a noilor creșteri a prețurilor la gazele naturale.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, semnele că inflația din Statele Unite, care tinde să conducă schimbările

economice mondiale, ar putea atinge un nivel maxim au stimulat acțiunile și au redus costurile

împrumuturilor guvernamentale. Investitorii au estimat că băncile centrale vor acorda acum mai multă

atenție economiilor în încetinire, apropiindu-se un vârf al ciclului de creștere a ratelor.

În schimb, săptămâna aceasta a început cu o prognoză a băncii americane Citibank, potrivit căreia inflația

din Marea Britanie va ajunge la un maxim de 18,6%, până în ianuarie 2022. Randamentele obligațiunilor

guvernamentale britanice pe doi ani, care se tranzacționează la cel mai ridicat nivel din 2008, au înregistrat

cel mai mare salt săptămânal din 2010 până în prezent, după ce datele de săptămâna trecută au arătat că

inflația a atins 10,1% în iulie. Creșterea indicatorilor de inflație bazată pe piață a arătat că piețele se

concentrează acum asupra următoarei runde de impact inflaționist. Cauzele variază de la seceta din Europa,

la criza gazelor și la constrângerile de aprovizionare legate de pandemiile din China.

(https://www.reuters.com/markets/europe/new-shock-european-markets-gas-price-spike-fuels-inflation-

fears-2022-08-24/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-

briefing&utm_term=08-24-2022)

- Creșterea comerțului cu mărfuri din țările membre grupului G20 a încetinit semnificativ în al doilea

trimestru din 2022. Exporturile și importurile au crescut cu 2,1% și, respectiv, 2,6%, față de 4,8% și 6,2% în

trimestrul precedent. În timp ce prețurile ridicate ale materiilor prime, exacerbate de războiul din Ucraina,

au continuat să alimenteze majorarea comerțului cu mărfuri în termeni nominali, încetinirea creșterii în

termeni valorici reflectă parțial creșterea valorii dolarului american în raport cu alte monede importante.

Scumpirea prețurilor la energie a impulsionat comerțul cu mărfuri în America de Nord în al doilea trimestru

din 2022, exporturile urcând cu 10,2% în Statele Unite și cu 11% în Canada. În Uniunea Europeană (UE 27),

exporturile de mărfuri au înregistrat o evoluție modestă (+0,3%), în timp ce importurile au crescut mai rapid 

(+3,0%), în mare parte din cauza energiei. Exporturile de mărfuri s-au contractat în Asia de Est, în condițiile

în care măsurile de izolare au continuat să perturbe activitatea economică din regiune, iar presiunile

inflaționiste au cântărit asupra cererii de bunuri în străinătate. Exporturile au scăzut cu 4,9% în Japonia, cu

0,4% în China și cu 2,2% în Coreea. Prețurile ridicate au continuat să stimuleze valoarea exporturilor pentru

principalii comercianți de mărfuri din G20, cu exporturi în creștere în Australia (+12,5%),

Indonezia (+12,7%) și India (+7,1%).

(https://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-second-quarter-2022.htm)

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).

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

4,8806 4,8853 4,8851 4,8818
4,8756

4,84

4,88

4,92

4,91

4,88

4,83

4,85

4,87

4,89

4,91

4,93

4,8

4,825

4,85

4,875

4,9

4,925

4,95

4,975

5

19 aug. 2022 22 aug. 2022 23 aug. 2022 24 aug. 2022 25 aug. 2022

EUR USD

0,00

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

25-apr.-22 25-mai-22 25-iun.-22 25-iul.-22 25-aug.-22

RO PL CZ BG HU GR

282,70

145,75

43,20

109,93

184,03

76,31 40,61 36,50 50,49 48,560

70

140

210

280

350

RO PL CZ BG HU

BBB - A- AA - BBB BBB

Stabil Stabil Stabil Stabil Stabil

25-aug. 31-Dec-2021

∗1

-1,9

-1,6

-1,3

-1

-0,7

-0,4

-0,1

0,2

0,5

Z-
sc

o
re

 

BTC CASH- EXCHANGE RATE Gold Bullion LBM



Morning Call 26.08.2022

 Total turnover BVB*    14.711 Media zilnică 2022** 53.924

    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 1,44% 1,968 TLV -1,47% 20,1

SNP 0,32% 0,476 EL -0,97% 8,2

EBS 0,28% 108,4 SNN -0,64% 46,65

TGN 0,00% 242 BRD -0,58% 13,82

SNG 0,00% 47,75 EVER -0,40% 1,26

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

Data Perioada Estimare Anterior

29- august -22
august-

octombrie 2022

30- august -22 august 2022 -0,9%

1-septembrie-22 iulie 2022 5,3%

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

Rata șomajului 

ESI 

Tendințe în evoluția activității economice

* 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

• Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2022 un sold de

575.750 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,1% față de luna iunie 2022, iar în raport cu

iulie 2021 s-a majorat cu 9,6%. În luna iulie 2022, comparativ cu aceeași perioadă a

anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 16,8%, pe seama

majorării cu 18% a componentei în lei și a creșterii cu 13,9% a componentei în valută

exprimată în lei (13,5% în cazul exprimării indicatorului în euro), potrivit

comunicatului publicat de BNR.

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

6,79 7,10

7,97 8,13 8,26

2,35
2,79

3,01 3,13 3,23

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

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

9,00

1 sapt. 1 luna  3 luni 6 luni 1 an

25.08.2022 31.12.2021 31.12.2020

6,31
6,35

6,24

6,15

6

6,47

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

17-aug. 18-aug. 19-aug. 22-aug. 23-aug. 24-aug.

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

3,659

4,611 4,928
5,167

7,484 7,854
8,050 8,109

2

3

5

6

8

9

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

R
a

n
d

a
m

en
te

(%
)

31.12.2020 31.12.2021 25.08.2022


