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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

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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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Asociația Internațională a Supraveghetorilor de Asigurări (IAIS) a publicat un raport ce oferă o perspectivă

asupra acțiunilor pe care supraveghetorii, membri ai IAIS, alte organizații internaționale și industria

asigurărilor le întreprind pentru a promova Diversitatea, Echitatea și Incluziunea (DEI) în sectorul

asigurărilor. Există o recunoaștere tot mai mare a faptului că promovarea DEI în cadrul organizațiilor și

modelelor de afaceri ale asigurătorilor oferă rezultate prudente și obiective de sustenabilitate. DEI atinge,

de asemenea, câteva teme strategice identificate în Planul Strategic IAIS 2020-2024, precum conduita și

cultura, dar și incluziunea financiară, dezvoltarea economică durabilă și inovația tehnologică. DEI este una

dintre temele strategice cheie ale IAIS, recunoașterea faptului că promovarea DEI în cadrul organizațiilor de

asigurători și în modul în care își operează afacerile sprijină rezultate prudențiale și de consum. Raportul

descrie, de asemenea, intenția IAIS de a-și menține concentrarea asupra DEI cu două noi proiecte în 2023.

Pe măsura implementării demersurilor IAIS va invita părțile interesate să contribuie.

(https://www.iaisweb.org/2022/12/iais-reports-on-diversity-equity-and-inclusion-in-the-insurance-sector-

and-planned-future-work/)

- UE are nevoie de o compensare sigură, robustă și atractivă pentru Uniunea Piețelor de Capital (CMU).

Dacă compensarea nu funcționează eficient, instituțiile financiare, companiile și investitorii se confruntă cu

multe riscuri și costuri mai mari. Comisia Europeană a prezentat pe 7 decembrie 2022 măsuri în vederea

dezvoltării în continuare a Uniunii Piețelor de Capital pentru a face serviciile de compensare mai atractive și

mai rezistente, sprijinind autonomia strategică deschisă a UE și menținând stabilitatea financiară.

Un alt obiectiv al măsurilor implementate de UE este să ușureze - printr-o nouă lege privind listarea -

sarcina administrativă pentru întreprinderile de toate dimensiunile, în special pentru IMM-uri, astfel încât

acestea să poată avea un acces mai bun la finanțarea publică prin listarea la bursă.

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7348)

Dobânzi de politică monetară
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 Total turnover BVB*    36.062 Media zilnică 2022** 47.707

    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

TGN 5,27% 279,5 SNG -2,41% 40,5

TRP 0,82% 0,612 TLV -1,63% 21,15

BRD 0,44% 13,6 SNN -1,27% 42,85

EL 0,13% 7,87 WINE -0,79% 8,8

SNP -0,53% 0,4655

*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

• În trimestrul III 2022 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat

39356,7 milioane lei, în creștere cu 13,3%, comparativ cu trimestrul III 2021.

În perioada 1.I-30.IX.2022 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 96422,3

milioane lei, în creștere cu 4,5%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2021.

• Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut de la 7,72% la 7,71%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel în

funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei. Indicele ROBOR la 6

luni a stagnat la 7,93%.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente
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Capitalizare BVB BET
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