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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BITCOIN

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

4,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Raportul ”Falling Long-Term Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies”, publicat

de Banca Mondială, prezintă politici de stimulare a creșterii economice pe termen lung în urma

pandemiei COVID-19 și a invaziei rusești în Ucraina și evidențiază șase intervenții prioritare.

Crizele suprapuse din ultimii ani au pus capăt unui interval de aproape trei decenii de creștere

economică susținută, care a adus lumii o reducere masivă a sărăciei extreme. Începând cu 1990,

productivitatea a avansat, veniturile au crescut, iar inflația a scăzut. În decurs de o generație,

aproximativ una din patru economii în curs de dezvoltare a trecut la statutul de economie cu

venituri ridicate. O încetinire globală a productivității a fost observată încă din deceniul anterior

declanșării pandemiei de COVID-19. Forța de muncă la nivel mondial înregistrează o creștere

lentă pe măsură ce populația îmbătrânește în economiile avansate și în multe economii de

piață emergente și în curs de dezvoltare. În plus, inversările în ceea ce privește capitalul uman

declanșate de șocul legat de sănătate, de închiderea școlilor și de pierderile de învățare vor

avea efecte de lungă durată asupra creșterii producției potențiale. În consecinţă, creşterea

medie potenţială a PIB-ului mondial ar urma să scadă până la 2,2% în 2022-2030 de la 2,6% în

2011-2021, fiind cu aproape o treime mai mic decât cel de 3,5% înregistrat în deceniul

2000-2010. Investiţiile reduse vor conduce şi la diminuarea potenţialului de creştere în rândul

economiilor în curs de dezvoltare, pentru care ritmul mediu de creştere a PIB ar urma să se

reducă până la 4% pentru restul acestui deceniu, de la unul de 5% în deceniul 2011-2021 şi unul

de 6% în 2000-2010. În schimb, eforturile concertate de a creşte investiţiile în sectoarele

sustenabile, reducerii costurilor pentru schimburile comerciale, stimularea creşterii sectorului

serviciilor şi extinderea participării forţei de muncă ar putea îmbunătăţi creşterea economică

potenţială cu 0,7 puncte procentuale, până la 2,9%, se arată în raportul Băncii Mondiale.

(https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/27/global-economy-s-speed-limit-

set-to-fall-to-three-decade-low?intcid=ecr_hp_sidekick3_en_ext)

Dobânzi de politică monetară

Statele Unite

4,75% - 5%

Președintele Commodity Futures Trading Commission a declarat că activitatea de la Binance a fost un caz destul

de clar de evaziune, iar autoritățile americane trebuie să intervină cât mai rapid posibil. Agenția

guvernamentală americană a dat în judecată Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume.

(https://www.reuters.com/technology/cftc-us-regulators-needed-step-aggressively-binance-2023-03-28/)
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 Total turnover BVB*    46.644 Media zilnică 2022** 36.317

    Estimări macroeconomice pentru România, anul 2023 CE* FMI** CNSP*
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-5,0 -8,0 -8,5

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TRP 2,01% 0,56 BRD -0,33% 12,00

EBS 1,09% 143,55

SNG 1,04% 38,70

SNN 0,91% 44,40

M 0,58% 17,48

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

Data Perioada Estimare Anterior

28.03.2023
martie 2023 - 

mai 2023

30.03.2023 martie 2023 101,7

31.03.2023 februarie 2023 5,6% 5,6%

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

* Conform prognozei de iarnă 2023 CNSP și

prognozei intermediare de iarnă 2023 CE. Pentru

deficit de cont curent - prognoza de toamnă 2022 CE PIB (%)

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

Indicator

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)

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

Context local

Rata șomajului

*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

• Potrivit anchetei de conjuctură din luna martie 2023, publicată de INS, managerii din industria

prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului

producţiei (sold conjunctural +13%). În sectorul construcțiilor (sold conjunctural +19%) se va

înregistra pentru următoarele trei luni creștere a volumului producţiei. În sectorul comerţului

cu amănuntul (sold conjunctural +3%), managerii au preconizat o tendinţă de relativă stabilitate 

a activităţii economice. Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile

comerciale va înregistra relativă stabilitate (sold conjunctural +1%). Referitor la cererea de

servicii (cifra de afaceri), conform estimărilor din luna martie 2023, aceasta va cunoaşte

creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +7%).

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Deficit cont curent

*capitalizare BVB cuprinde și Erste Group Bank AG

Tendințe în evoluția activității 

economice

Indicatorul sentimentului economic 

Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, România
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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