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BTC & Gold

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

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

semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară, iar piețele de criptomonede se vor confrunta cu

șocuri de contagiune ca urmare a prăbușirii FTX. 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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3,00%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Accesul la produse și servicii financiare de bază este o condiție prealabilă pentru ca organizațiile și

persoanele fizice să participe la viața economică și socială. Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a lansat o

consultare publică cu privire la noile orientări privind gestionarea eficientă a riscurilor de spălare a banilor

și finanțare a terorismului (SB/FT). Prin aceste ghiduri, EBA își propune să se asigure că nu li se interzice

accesul la serviciile financiare clienților, în special celor vulnerabili, fără un motiv întemeiat. Primul set

adaugă o nouă secțiune la orientările EBA privind factorii de risc SB/FT, care stabilește ce ar trebui să facă

instituțiile financiare. Această nouă secțiune va ajuta instituțiile să înțeleagă ce pot face pentru a gestiona

eficient riscurile SB/FT asociate acestor clienți, în loc să le interzică accesul la servicii financiare. Al doilea

set abordează problema gestionării eficiente a riscurilor SB/FT de către instituțiile financiare. Aceste ghiduri

clarifică interacțiunea dintre accesul la servicii financiare și obligațiile instituțiilor de CSB/CFT, inclusiv în

situația în care clienții, au motive legitime prin care nu pot furniza formele tradiționale de documente de

identitate. În plus, acestea stabilesc pașii pe care trebuie să le adopte instituțiile atunci când iau în

considerare dacă să refuze sau să încheie o relație de afaceri cu un client pe baza riscului SB/FT sau a

motivelor de conformitate CSB/CFT.

(https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-tackle-de-risking) 

- Peste 20% din energia consumată în UE provine din surse regenerabile. Procentul estimat este cu mult

peste cel din 2004. Uniunea Europeană a stabilit ca obiectiv atingerea pragului de neutralitate climatică în

2050. Sectorul energetic produce peste trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Creșterea

energiei regenerabile este esențială pentru reducerea drastică a emisiilor din sectorul energetic și,

totodată, o modalitate prin care țările UE să fie mai puțin dependente de importurile de energie și mai

puțin vulnerabile la perturbările care afectează prețurile. Ținta actuală de 32% a UE pentru 2030 este

revizuită, iar în septembrie 2022, Parlamentul a cerut o creștere a țintei până la 45%, cu respectarea

aceluiași termen de îndeplinire. Una dintre metodele prin care UE își propune să ajungă la neutralitate

climatică până în 2050 este utilizarea hidrogenului regenerabil. Atunci când hidrogenul este folosit ca sursă

de energie, acesta nu emite gaze cu efect de seră, ceea ce înseamnă că poate ajuta la decarbonizarea

sectoarelor în care este greu de scăzut emisiile de CO2. Se estimează că hidrogenul ar putea asigura 20-50%

din cererea de energie a UE în transport și 5-20% în industrie până în 2050. 

(https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20221128STO58001/cum-incurajeaza-ue-

energia-regenerabila)

Dobânzi de politică monetară
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 Total turnover BVB*    40.160 Media zilnică 2022** 47.785

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

5,8 4,8 4,6

11,8 13,3 13,5

-6,5 -8,4 -8,8

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TRP 3,84% 0,595 EBS -1,10% 144,4

FP 2,15% 1,998 ONE -1,03% 0,861

TLV 2,09% 21,95

SNP 2,05% 0,474

EVER 1,46% 1,39

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

Data Perioada Estimare Anterior

05.12.2022 octombrie 2022 5,3% 5,4%

06.12.2022
octombrie 2022 

YoY
3% 3,2%

07.12.2022 Q3 2022 YoY 4% 5,1%

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 economicRate interbancare- Evoluția ROBOR

Rata șomajului

Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul

* Conform prognozei de toamnă 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2022 CEPIB (%)

Inflație medie (%)
** Conform prognozei FMI din octombrie 2022

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Evoluția indicelui BET și capitalizarea BVB* ( acțiuni segment principal)

Autoritatea de Supraveghere Financiară

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)

PIB 

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

• Produsul intern brut în trimestrul III 2022 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,3%

comparativ cu trimestrul II 2022. Produsul intern brut a înregistrat faţă de acelaşi trimestru

din anul 2021 o creştere cu 4% pe seria brută şi de 4,7% pe seria ajustată sezonier, potrivit

datelor publicate de  INS.

•Ascendia (ASC), companie românească specializată în domeniul eLearning, listată pe piața

AeRO din 2016, își continuă finanțarea prin bursă și a listat pe 6 decembrie, o nouă emisiune

de obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori Bucuresti.

Obligațiunile, în valoare de 4,265 milioane de lei sunt disponibile la tranzacționare sub

simbolul bursier ASC27. Prima emisiune de obligațiuni Ascendia, în valoare de 3 milioane de

lei, a fost listată în anul 2019, conform comunicatului BVB.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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