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Valoare 6,75% 2,5% 3,5%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat un raport final

care specifică informațiile care trebuie furnizate și modelele care trebuie utilizate pentru a

informa autoritățile competente cu privire la comercializarea și gestionarea transfrontalieră a

fondurilor de investiții și la furnizarea transfrontalieră de servicii de către administratorii de

fonduri. În temeiul Directivei UCITS și al Directivei AIFMD, ESMA este împuternicită să

elaboreze standarde tehnice de reglementare (RTS) și standarde tehnice de punere în aplicare

(ITS) opționale pentru notificările privind activitățile transfrontaliere. Scopul proiectelor de ITS

și de RTS este de a facilita procesul de notificare a activităților transfrontaliere de marketing și

de administrare a OPCVM-urilor și FIA, precum și furnizarea transfrontalieră de servicii de

către administratorii de fonduri, prin standardizarea conținutului și a formatului informațiilor

pe care trebuie să le furnizeze societățile de administrare, OPCVM și AFIA. RTS precizează

informațiile care trebuie furnizate de societățile de administrare și AFIA care doresc să își

desfășoare activitățile în statele membre gazdă. ITS conțin modelele pe care societățile de

administrare, OPCVM-urile și AFIA-urile trebuie să le utilizeze pentru a-și notifica intenția de

a-și desfășura activitățile în statele membre gazdă și precizează procedura de comunicare a

informațiilor între autoritățile competente în ceea ce privește aceste notificări.

(https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-technical-standards-

cross-border-activities-under-ucits)

Dobânzi de politică monetară

Statele Unite

4,25% - 4,5%
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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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BTC CASH- EXCHANGE RATE Gold Bullion LBM
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 Total turnover BVB*    19.144 Media zilnică 2022** 50.631

    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

IMP 1,69% 0,36 EL -2,10% 8,4

SNG 0,38% 40,15 SNN -0,90% 43,9

FP 0,24% 2,085 TGN -0,88% 281,5

TLV 0,24% 20,75 CMP -0,75% 0,397

EVER 0,00% 1,345 BRD -0,59% 13,5

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

Data Perioada Estimare Anterior

19.12.2022 octombrie 2022 26,4%

21.12.2022 2021

28.12.2022Tendințe în evoluția activității economice

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 (MF) a atras 853,9 milioane lei si 162,7 milioane euro printr-o ofertă

primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (Fidelis), cu trei scadențe diferite,

vândute pe piața de capital. Prin cele zece oferte derulate în ultimii trei ani,

Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 15,2 miliarde lei (aproape 3,1 miliarde

euro). Titlurile de stat pot fi tranzacționate la BVB începând de vineri, 23 decembrie, în mod

transparent, prin intermediarii autorizați, potrivit comunicatului BVB.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente

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)

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

Lucrările de construcții

Produsul intern brut în anul 2021 (date 

semidefinitive)

* Conform prognozei de toamnă 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2022 CEPIB (%)

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

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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