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Morning Call 14.09.2022

Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,75%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- EFAMA a publicat cea mai recentă ediție informativă lunară privind fondurile de investiții, care oferă date

referitoare la vânzările nete ale OPCVM-urilor și FIA pentru luna iunie 2022, la nivel european și în funcție

de țara de origine a fondului. În iunie 2022, fondurile de obligațiuni au fost afectate de îngrijorările tot mai

mari legate de majorarea ratelor dobânzilor, iar fondurile de acțiuni de temerile legate de recesiune, ceea

ce a dus la vânzări nete de OPCVM-uri la cel mai scăzut nivel din octombrie 2008 (excluzând impactul

COVID-19 din martie 2020). Principalele evoluții din iunie 2022 pot fi rezumate după cum urmează:

vânzările nete de OPCVM și FIA au înregistrat ieșiri nete de 72 miliarde euro în luna iunie 2022, față de ieșiri

nete de 36 miliarde euro în luna mai 2022; în cazul OPCVM-urilor au fost observate ieșiri nete de

69 miliarde euro, comparativ cu ieșiri nete de 33 miliarde euro în luna anterioară; FIA au consemnat ieșiri

nete de 2,5 miliarde euro, față de ieșiri nete de 2,9 miliarde euro în luna precedentă; și activele nete totale

ale OPCVM și FIA au scăzut cu 3,7% în iunie 2022, ajungând la 19.476 miliarde EUR.

(https://www.efama.org/newsroom/news/strong-net-outflows-ucits-june-2022)

- Din 2007, factorii de decizie macroprudențială s-au confruntat cu un set larg de vulnerabilități.

Deși autoritățile de reglementare nu pot fi sigure de riscurile pe care le va prezenta următorul deceniu, pot

fi sigure că acestea vor evolua continuu. Factorii de decizie în materie de stabilitate financiară se vor

confrunta probabil în anii următori cu riscuri privind intermedierea financiară nebancară, criptomonedele și

finanțarea descentralizată (DeFi-decentralised finance), precum și schimbările climatice. Aceștia ar trebui să

continue să identifice o serie de indicatori care să fie monitorizați în mod regulat pentru a evalua

vulnerabilitățile de bază și pentru a dezvolta noi instrumente și inițiative de reglementare. Prin urmare,

eficacitatea acțiunilor naționale depinde în parte de politicile puse în aplicare în alte jurisdicții importante.

A fost identificată necesitatea unei coordonări internaționale în fața riscurilor noi și emergente, dar sunt

necesare mai multe eforturi la nivel mondial pentru a crea cadre de politică sigure și deschise.

Prin creșterea transparenței în ceea ce privește modul în care operează jucătorii de pe piața financiară,

reglementările majore (de exemplu, EMIR și MiFID) și noile inițiative de colectare a datelor au fost realizați

pași importanți în direcția acoperirii lacunelor de date. 

(https://bankunderground.co.uk/2022/08/31/back-to-the-future-iv-challenges-for-financial-stability-policy-

in-the-next-decade/)

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.
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 Total turnover BVB*    81.900 Media zilnică 2022** 52.265

    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

M 3,15% 19,64 SIF5 -2,69% 1,81

SIF1 2,04% 2,5 FP -0,82% 1,924

TLV 1,97% 19,68 EBS -0,60% 124,4

BRD 1,09% 13 WINE -0,22% 9,18

EVER 0,77% 1,31

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

Data Perioada Estimare Anterior

12.09.2022 august 2022 14,96%

12.09.2022 iulie 2022

13.09.2022 iulie 2022 -2.653 mil. €

14.09.2022 iulie 2022 -3,7%

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

Producția industrială

Contul curent

Rata inflației

Câștigul salarial mediu lunar

* 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

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

valoare de circa 5,5 miliarde euro în primele 7 luni ale anului față de valoarea de

aproximativ 3,8 miliarde euro în perioada ianuarie-iulie 2021. Pe de altă parte, contul

curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 14,9 miliarde euro față de circa

9,1 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Evoluția contului curent a

fost însoțită de o creștere a datoriei externe totale cu circa 5,82 miliarde euro în

perioada ianuarie-iulie 2022 la aproximativ 140,4 miliarde euro. 

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

30.644.888 36.115.582 37.016.719
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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