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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Prețurile la gaze pe piețele europene au urcat luni cu până la 30% mai mult după ce Rusia a anunțat că una

dintre principalele sale conducte de aprovizionare cu gaze către Europa va rămâne închisă pe termen

nedefinit, ceea ce a reînnoit temerile legate de penuria și raționalizarea gazelor în Uniunea Europeană în

această iarnă. Prețul de referință al gazului a urcat până la 272 de euro pe megawatt/oră (MWh) la

deschiderea pieței. Gazoductul Nord Stream, care trece pe sub Marea Baltică până în Germania, a furnizat

în trecut aproximativ o treime din gazul exportat de Rusia în Europa, dar acesta funcționa deja la doar 20%

din capacitate înainte ca fluxurile să fie oprite săptămâna trecută pentru întreținere. Gazul rusesc furnizat

prin Ucraina, o altă rută majoră, a fost, de asemenea, redus, ceea ce a determinat UE să se grăbească să

găsească surse alternative de aprovizionare pentru a umple instalațiile de stocare a gazelor pentru iarnă.

Mai multe state au declanșat planuri de urgență care ar putea duce la raționalizarea energiei și la creșterea

perspectivelor de recesiune. Costurile ridicate ale energiei electrice au forțat deja unele industrii mari

consumatoare de energie, inclusiv producătorii de îngrășăminte și aluminiu, să își reducă producția și au

determinat guvernele UE să investească miliarde de euro în programe de ajutorare a gospodăriilor.

(https://www.reuters.com/business/energy/no-stream-eu-gas-markets-brace-price-surge-after-latest-

russia-gas-cut-2022-09-04/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-

briefing&utm_term=09-05-2022)

- Prețul petrolului a crescut luni cu peste 2 dolari pe baril, extinzându-și creșterile, investitorii fiind atenți la

posibilele acțiuni ale producătorilor OPEC+ de reducere a producției și de susținere a prețurilor în cadrul

reuniunii OPEC+. Cotația futures a țițeiului Brent a avansat cu 2,72 dolari, sau 2,92%, până la 95,74 dolari pe

baril. În cadrul reuniunii din cursul zilei de luni, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și aliații

săi, un grup cunoscut sub numele de OPEC+, au decis reducerea producției de petrol de 100.000 de barili pe

zi pentru o stimulare a prețurilor. Prețurile petrolului au scăzut în ultimele trei luni de la maximele

multianuale atinse în martie, sub presiunea îngrijorărilor legate de faptul că majorările ratelor dobânzilor și

restricțiile COVID-19 din anumite părți ale Chinei ar putea încetini creșterea economică globală și ar putea

afecta cererea de petrol. Între timp, discuțiile pentru revigorarea acordului nuclear încheiat de Occident cu

Iranul în 2015, care ar putea oferi un impuls de aprovizionare prin revenirea pe piață a țițeiului iranian, au

întâmpinat un nou obstacol.

(https://www.reuters.com/markets/europe/oil-prices-climb-more-than-1bbl-ahead-opec-meeting-2022-09-

05/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=09-05-

2022)

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*    14.382 Media zilnică 2022** 52.628

    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

TTS 3,87% 10,2 TRP -1,06% 0,558

SNG 3,69% 44,95 BNET -0,51% 0,29

SNN 2,45% 46 TGN -0,43% 231,5

FP 1,75% 1,974 DIGI -0,27% 36,4

SNP 1,43% 0,4615

*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 Finanțelor a lansat pe 1 septembrie, o nouă ofertă publică pentru

vânzarea de titluri de stat FIDELIS pentru populație în lei și euro și cu scadențe între

1 și 3 ani, la Bursa de Valori București. Titlurile de stat denominate în lei au maturitate

de 3 ani și dobandă de 8% pe an, iar cele în euro au maturități de 1 și, respectiv, 2 ani

și dobânzi de 1,85% și, respectiv, 2,65% pe an. Este a noua ofertă de titluri de stat

derulată de Ministerul Finanțelor la bursă începand cu iulie 2020.

• La 31 august 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la

nivelul de 42.851 milioane euro, față de 42.768 milioane euro la 31 iulie 2022.

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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