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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Banca Centrală a Chinei a redus mai mult decât se estima rata dobânzii la facilitatea de creditare, după ce

a adoptat noi măsuri de relaxare, în cadrul eforturilor autorităţilor de la Beijing de a stimula economia,

afectată de criza imobiliară şi reapariţia cazurilor de COVID-19. Banca Populară a Chinei (PBOC) se află pe o

cale dificilă în eforturile sale de relansare a creșterii economice. Oferirea unor stimulente prea mari ar

putea accentua presiunile inflaționiste și riscul unei scurgeri de capital, în condițiile în care Rezerva Federală 

și alte economii cresc agresiv ratele dobânzilor. Rata dobânzii de bază pentru împrumuturi pe un an

(LPR-loan prime rate) a fost redusă cu 5 puncte de bază (bps), până la 3,65%, în cadrul ședinței lunare a

băncii centrale, în timp ce LPR pe cinci ani a fost redusă cu 15 bps, până la 4,30%. Aceasta din urmă

influenţează preţurile creditelor ipotecare. Reducerile LPR vin după ce PBOC a surprins piețele prin

reducerea ratei facilității de creditare pe termen mediu (MLF-medium term lending facility) și a unui alt

instrument de lichiditate pe termen scurt, în condițiile în care o serie de date recente au arătat că economia

își pierde din avânt pe fondul încetinirii creșterii globale și al creșterii costurilor de împrumut în multe țări

dezvoltate. Într-un sondaj realizat de Reuters, 25 dintre cei 30 de respondenţi au previzionat o reducere a

dobânzii de bază pe un an cu zece puncte de bază şi majoritatea o reducere de peste zece puncte de bază a

dobânzii de bază pe cinci ani.

(https://www.reuters.com/markets/europe/china-cuts-lending-benchmarks-arrest-economic-slowdown-

2022-08-22/)

- Uniunea Europeană este pe cale să își atingă obiectivul de umplere a depozitelor de gaz cu două luni

înainte de termen, în timp ce blocul comunitar se pregătește pentru o iarnă grea, în condițiile în care Rusia

limitează livrările și prețurile la energie cresc vertiginos pe continent. Rezervele din UE au fost umplute

până la 79,4% la data de 27 august, comparativ cu obiectivul de 80% până la 1 noiembrie, potrivit datelor

de inventariere ale Gas Infrastructure Europe. UE și-a consolidat normele de depozitare la începutul acestui

an, după ce nivelurile din iarna trecută s-au dovedit a fi mai scăzute decât în anii precedenți, în special în

siturile germane controlate de exportatorul rus Gazprom PJSC, un factor care a contribuit la creșterea

bruscă a prețurilor la energie.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-29/europe-nears-gas-storage-target-early-despite-

russian-supply-cut?srnd=premium-europe)

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.

Evoluție curs valutar Știri 
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Context internațional
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 Total turnover BVB*    17.293 Media zilnică 2022** 53.452

    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

EL -3,64% 7,94

BRD -2,56% 13,72

SNN -2,39% 45

TLV -1,23% 20

FP -1,21% 1,954

*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%

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

• Ministerul de Finanţe a împrumutat joi de la bănci 439 milioane lei printr-o licitaţie

de obligaţiuni de stat cu o valoare nominală de 400 milioane lei, scadente în 2026, la o

dobândă de 7,96% pe an. Valoarea totală a cererii a fost de 599 milioane lei, din care

băncile au licitat în nume şi cont propriu 594 milioane lei şi 5,4 milioane lei au fost

ofertele necompetitive. Rata cuponului a fost de 3,25%, iar randamentul până la

maturitate aferent preţului de adjudecare a fost de 7,96%. Din suma totală

adjudecată, băncile au oferit în nume şi cont propriu 434 milioane lei.

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 vară 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

Rata șomajului 

ESI 

Tendințe în evoluția activității economice
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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