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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Uniunea Europeană are în vedere o plafonare a prețului petrolului, restricții mai stricte asupra

exporturilor de înaltă tehnologie către Rusia și mai multe sancțiuni împotriva persoanelor fizice,

ca răspuns la ceea ce Occidentul a considerat a fi o nouă escaladare a războiului Rusiei în Ucraina.

Miniștrii de externe ai UE au convenit să elaboreze noi sancțiuni, ce ar urma să se concentreze în

jurul unui plafon al prețului petrolului care să corespundă celui convenit de cele mai

industrializate puteri globale din G7. Plafonarea prețului petrolului ar trebui să intre în vigoare

din decembrie 2022, împreună cu embargoul impus de UE asupra cărbunelui rusesc.

Diplomații consideră că înăsprirea restricțiilor impuse exportului de produse de înaltă tehnologie

este menită să împiedice capacitățile Rusiei pe câmpul de luptă. De asemenea, au fost luate în

discuție și noi restricții asupra exporturilor de bunuri de lux către Rusia. Polonia și țările baltice au

solicitat interzicerea importurilor de diamante rusești și măsuri de confiscare a activelor rusești

blocate în Europa. 

(https://www.reuters.com/world/europe/eu-eyes-oil-price-cap-more-curbs-high-tech-exports-

new-russia-sanctions-sources-2022-09-22/)

- Banca Angliei (BoE) a majorat rata dobânzii de la 1,75% la 2,25% și va continua să răspundă cu

fermitate la evoluția inflației, în ciuda intrării economiei în recesiune. Se estimează că economia

Marii Britanii se va reduce cu 0,1% în al treilea trimestru, ceea ce, combinat cu o scădere a

producției în al doilea trimestru, corespunde definiției unei recesiuni tehnice. Măsura luată de

BoE urmează strategia Rezervei Federale a SUA (Fed) de a majora rata dobânzii cu 0,75%, în

condițiile în care băncile centrale din întreaga lume se confruntă cu deficitul de forță de muncă

post-COVID-19 și cu impactul invaziei Rusiei în Ucraina asupra prețurilor energiei. În prezent, BoE

se așteaptă ca inflația să atingă un procent de 11% în octombrie, sub limita de 13,3% pe care a

prognozat-o luna trecută.  

(https://www.reuters.com/markets/europe/bank-england-raises-rates-225-despite-likely-

recession-2022-09-22/)  

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

3% - 3,25%

Evoluții

• Pe baza evoluțiilor observate până în prezent, piețele de criptoactive nu prezintă la momentul actual

semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară. ASF monitorizează și emite 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

4,9313

4,9436 4,9412 4,9437 4,9427

4,93

4,98

5,01

5,07

5,11

4,91

4,94

4,97

5,00

5,03

5,06

5,09

5,12

5,15

4,89

4,91

4,93

4,95

4,97

4,99

20 sep. 2022 21 sep. 2022 22 sep. 2022 23 sep. 2022 26 sep. 2022

EUR USD

0,00

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

26-mai-22 26-iun.-22 26-iul.-22 26-aug.-22 26-sept.-22

RO PL CZ BG HU GR

321,87

136,87

45,36

104,97

203,92

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 Negativ

26-sept. 31-Dec-2021

∗1

-2,2

-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 27.09.2022

 Total turnover BVB*    43.530 Media zilnică 2022** 51.675

    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

BVB 0,00% 32 TRP -6,38% 0,499

AQ -6,09% 0,586

EL -5,11% 6,31

M -4,84% 16,9

TGN -3,97% 205,5

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

Data Perioada Estimare Anterior

29.09.2022
septembrie 

2022
-3 -1,6

30.09.2022 august 2022 5,2% 5,2%

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

• Costul mediu lunar al forţei de muncă în anul 2021 a fost 5.802 lei/salariat, mai mult

cu 7,3% comparativ cu anul precedent. Costul mediu lunar a crescut în majoritatea

activităţilor economice comparativ cu anul precedent, iar cele mai importante creșteri

s-au regăsit în hoteluri şi restaurante (+15,5%), activităţi de spectacole, culturale şi

recreative (+12,9%), industria prelucrătoare (+11%), producţia şi furnizarea de

energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+10,6%), alte activități

de servicii (+10,2%), agricultură, silvicultură şi pescuit (+10,1%). O ușoară scădere a

costului mediu lunar față de anul precedent s-a înregistrat în activitatea de tranzacţii

imobiliare (-1,1%), potrivit comunicatului INS.

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

Indicatorul sentimentului economic

Rata șomajului 
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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