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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

2,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Guvernul elvețian și-a redus semnificativ previziunile de creștere economică, invocând riscurile

tot mai mari generate de situația tensionată din domeniul energiei și de creșterile puternice ale

prețurilor. În prezent, se așteaptă ca Elveția să înregistreze o creștere economică de 2% în acest

an, în scădere față de prognoza din iunie, care prevedea o creștere de 2,6%. Secretariatul de Stat

pentru Afaceri Economice (SECO) și-a majorat prognoza privind inflația, spunând că se așteaptă

ca prețurile de consum să crească cu 3% în 2022 și cu 2,3% în 2023. Anterior, se aștepta la o

inflație de 2,5% în acest an și de 1,4% în 2023. Perspectivele generale ale economiei elvețiene

depind în mare măsură de economia mondială și de modul în care evoluează situația

aprovizionării cu energie, a declarat SECO, precizând că scăderea bruscă a fluxurilor de gaz rusesc

a crescut riscul de penurie în Europa. 

(https://www.reuters.com/world/europe/swiss-cut-growth-forecasts-given-energy-risks-inflation-

2022-09-20/)

- Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), politica fiscală joacă un

rol esențial în contextul în care țările încearcă să promoveze redresarea economică în urma

pandemiei COVID-19 și să răspundă la impactul creșterii rapide a prețurilor la energie. Raportul

„Tax Policy Reforms 2022” descrie reformele fiscale recente din 71 de țări și jurisdicții, inclusiv din

țările membre ale OECD și din anumite țări membre ale Cadrului incluziv OECD/G20 privind

reducerea bazei de impozitare și transferul profiturilor („OECD/G20 Inclusive Framework on Base

Erosion and Profit Shifting”). Raportul constată că măsurile introduse până la jumătatea anului

2022 pentru a reduce prețul energiei au fost implementate pentru a proteja gospodăriile și

întreprinderile prin acordarea de sprijin fiscal temporar și prin reducerea măsurilor de stimulare

existente care duc la creșterea inflației. 

(https://www.oecd.org/newsroom/tax-policy-is-playing-a-key-role-in-promoting-economic-

recovery-and-responding-to-the-energy-price-shock.htm)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

3% - 3,25%

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*    46.289 Media zilnică 2022** 51.730

    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

SIF1 2,05% 2,49 EL -3,77% 6,64

TVBETETF 1,76% 17,22 TLV -3,04% 17,88

BVB 0,62% 32,4 ONE -2,81% 1,176

FP 0,22% 1,86 EVER -2,44% 1,2

IMP 0,00% 0,438 TTS -1,51% 10,42

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

Data Perioada Estimare Anterior

19.09.2022 iulie 2022 7,1%

23.09.2022

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

Lucrările de construcții

Costul forţei de muncă în anul 2021

* 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

• Ministerul Finanțelor a atras 423,1 milioane lei și, respectiv, 120,6 milioane euro,

(valori însumând puțin peste 1 miliard lei – 206,6 milioane euro) prin a noua ofertă

primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulată în ultimii trei

ani prin sistemele Bursei de Valori București. Prin intermediul celor nouă oferte

derulate în ultimii trei ani, Ministerul Finanțelor a atras de la populație 13,5 miliarde

lei (2,7 miliarde euro). Titlurile de stat pot fi tranzacționate la BVB începând de joi,

22 septembrie, în mod transparent, prin intermediarii autorizați.

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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