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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și-a stabilit strategia pentru

perioada 2023-2026. Tensiunile geopolitice actuale cauzate de invazia Rusiei în Ucraina, împreună cu

efectele persistente ale pandemiei, volatilitatea ridicată a pieței și inflația crescută subliniază necesitatea

unei supravegheri eficiente. Pornind de la o bază solidă, strategia este menită să consolideze rezistența și

durabilitatea sectoarelor de pensii și asigurări și să asigure o protecție solidă și consecventă a intereselor

consumatorilor în întreaga Uniune Europeană. În cadrul viziunii generale de construire a unei UE sigure și

durabile pentru cetățeni în vremuri de transformare, EIOPA a identificat prioritățile strategice asupra cărora

se va concentra: (1) finanțarea sustenabilă (crearea unor asigurări și pensii durabile, inclusiv prin

remedierea lacunelor de protecție, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor); (2) transformarea digitală

(susținerea activității de supraveghere pentru a atenua riscurile și a profita de oportunitățile oferite de

transformarea digitală); (3) supraveghere (promovarea unei supravegheri prudențiale și de conduită solidă,

eficientă și coerentă, în special în contextul creșterii activității transfrontaliere); (4) strategia politică

(oferirea de consultanță de înaltă calitate și de alte activități de elaborare a politicilor, ținând seama de

nevoile în schimbare și în creștere ale societății, precum și de efectele noilor reglementări); (5) stabilitate

financiară (consolidarea în continuare a stabilității financiare, acordând o atenție deosebită analizei

riscurilor, vulnerabilităților și amenințărilor emergente din sectorul financiar) și (6) guvernanța internă

(standarde profesionale ridicate, o guvernanță eficientă din punctul de vedere al costurilor și o reputație

pozitivă în UE și la nivel mondial).

(https://www.eiopa.europa.eu/media/news/strengthening-resilience-and-sustainability-of-insurance-and-

pensions-sectors-eiopa-sets)

- Cele trei autorități europene de supraveghere (ESAs) - EBA, EIOPA și ESMA au transmis Comisiei Europene

(CE) raportul final, însoțit de proiecte de standarde tehnice de reglementare privind publicarea expunerii

produselor financiare la investițiile în activități legate de gazele fosile și energia nucleară, în conformitate

cu Regulamentul privind publicarea informațiilor referitoare la finanțarea durabilă (SFDR). În proiectul final

de modificare a standardelor tehnice de reglementare, ESAs propun adăugarea de informații specifice

pentru a asigura transparența investițiilor în activități economice în domeniul gazelor naturale și al energiei

nucleare aliniate taxonomic. Aceste informații, care sunt în conformitate cu definițiile din Complementary

Climate Delegated Act, vor ajuta investitorii să ia decizii în cunoștință de cauză. ESAs consideră că

informațiile existente în Regulamentul delegat SFDR sunt suficiente pentru investițiile în gaze fosile sau

energie nucleară prin produse financiare care nu sunt acoperite de taxonomia UE.

(https://www.eiopa.europa.eu/media/news/esas-propose-disclosures-fossil-gas-and-nuclear-energy-

investments)

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.
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Morning Call 3.10.2022

 Total turnover BVB*    23.630 Media zilnică 2022** 51.314

    Estimări macroeconomice pentru România, anul 2022 CE* FMI** CNSP*
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Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

SNP 4,89% 0,418 TRP -2,92% 0,466

EVER 4,12% 1,265 TLV -2,00% 16,7

EBS 4,08% 113,45 TTS -1,62% 9,74

SNG 3,09% 40 FP -0,57% 1,75

SIF1 2,08% 2,45

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

Data Perioada Estimare Anterior

4.10.2022 august 2022 52,9% 52,27%

5.10.2022 6,25% 5,5%

6.10.2022 2,8% 3,4%

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

Comerțul cu amănuntul

Indicele prețurilor producției industriale

Decizie rata dobânzii 

* 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

• Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a

realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investițiilor străine directe

(ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Fluxul net de ISD în

anul 2021 a înregistrat valoarea de 8.940 milioane euro.

• Rata șomajului ajustată sezonier în România s-a situat la nivelul de 5,1% în august

2022, în scădere cu 0,1 pp față de luna anterioară, conform datelor publicate de INS.

La nivel local, se menține tendința conform căreia rata șomajului în rândul bărbaților

(5,8%) este mai mare față de rata șomajului la femei (4,1%).   

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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