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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

0,25% - 0,50%

                   BTC & Gold Evoluții

• Potrivit Bloomberg, Banca Mondială și-a redus prognoza pentru expansiunea economică globală din acest

an în urma invaziei Ucrainei de către Rusia și intenționează să mobilizeze un pachet de finanțare mai mare

decât cel antrenat ca răspuns la pandemia de COVID-19, astfel încât națiunile să poată să gestioneze

diversele crize în curs. Astfel, Banca Mondială prevede o creștere globală de 3,2% în 2022 față de 4,1% cât a

prognozat în ianuarie 2022. Declinul a fost determinat de reducerea perspectivelor pentru Europa și Asia

Centrală, care includ Rusia și Ucraina. Șeful Băncii Mondiale a declarat că se așteaptă să discute un nou

pachet financiar ca răspuns la criză, de aproximativ 170 mld. de dolari pe o perioadă de 15 luni, din aprilie

2022 până în iunie anul viitor, aproximativ 50 mld. de dolari din această sumă urmând să fie dislocați în

următoarele 3 luni. Planurile Băncii Mondiale survin înaintea „Întâlnirilor de primăvară” IMF/WB

(Spring Meetings), care au loc săptămâna aceasta la Washington, unde temele de discuții vor fi securitatea

alimentară, inflația, datoria și șocul invaziei Ucrainei de către Rusia.  

0,75%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- O creștere record a datoriei private ar putea încetini redresarea economică, dar impactul

acesteia va varia în funcție de țară, precum și între regiuni, arată IMFBlog în cadrul celei mai

recente analize. Guvernele au reușit să atenueze efectele economice ale pandemiei oferind multă 

lichiditate consumatorilor și companiilor afectate prin garanții de credit, împrumuturi

concesionale și moratorii asupra plăților dobânzilor. Dar, deși aceste politici s-au dovedit eficiente 

în susținerea bilanțurilor, ele au condus și la o majorare a datoriei private, extinzând în mod

constant gradul de îndatorare, stimulat de condițiile financiare favorabile. Datoria privată globală

a crescut cu 13% din PIB-ul lumii în 2020 – mai rapid decât creșterea observată în timpul crizei

financiare globale și aproape la fel de rapid ca datoria publică. IMF estimează că nivelurile

recente de îndatorare ar putea încetini redresarea economică cu 0,9% din PIB cumulat în

economiile avansate și cu 1,3% pe piețele emergente, în medie, în următorii trei ani. 

(https://blogs.imf.org/2022/04/18/private-debt-to-weigh-on-global-economic-recovery/)

- Conform Bloomberg, China a raportat cea mai mare scădere a cheltuielilor de consum și o

creștere a ratei șomajului, în condițiile în care lockdown-urile impuse de COVID-19 au afectat a

doua cea mai mare economie a lumii, adăugând o nouă amenințare la creșterea economică

globală. Deși cifrele din luna martie au indicat o accelerare mai robustă a PIB-ului Chinei decât se

prognozase, de 4,8% în primul trimestru al anului 2022, rezultatul nu surprinde pe deplin

amploarea pagubelor economice cauzate de lockdown-urile COVID-19 în domeniul financiar, în

centrul comercial Shanghai și alte locuri de la mijlocul ultimei luni. Vânzările de retail s-au

contractat în martie pentru prima dată din 2020, scăzând cu 3,5% comparativ cu anul trecut.

În condițiile în care focarele de infecții cu coronavirus nu prezintă semne de îmbunătățire și China

își înăsprește abordarea „Covid Zero”, economia se va confrunta cu o contracție în al doilea

trimestru iar lanțurile de aprovizionare vor rămâne în continuare sub presiune. Aceste tendințe

adaugă un risc major la evoluția economiei globale care se confruntă deja cu o încetinire pe

măsură ce băncile centrale din majoritatea economiilor se grăbesc să majoreze ratele dobânzilor

de referință pentru a combate inflația în creștere, iar războiul din Ucraina a urcat prețurile la

mărfuri. 

Dobânzi de politică monetară
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BTC CASH- EXCHANGE RATE Gold Bullion LBM



Morning Call 19.04.2022

 Total turnover BVB*    21.838 Media zilnică 2022** 70.840

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (mii Lei)

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

4,2 4,8 4,3

5,3 3,4 9,9

-6,3 -5,5 -6,7

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TGN 4,18% 249 FP -1,41% 2,1

PTR 3,46% 0,598 COTE -0,51% 78,8

TRP 3,41% 0,819 M -0,45% 21,95

SNG 2,77% 44,5

AQ 1,93% 0,846

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

Data Perioada Estimare Anterior

11-Apr-22 Feb. YoY  -2,126 mld. €

12-Apr-22 Mar.YoY 9,6% 8,53%

13-Apr-22 Feb. YoY 1,1%

13-Apr-22 Feb.  -815 mil.€

Disclaimer

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.

Balanța comercială

Rata inflației

Producția industrială

Calendarul economic al săptămânii curente Rate interbancare- Evoluția ROBOR

Deficitul de cont curent 

* Conform prognozei de iarnă 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2021-iarnă 2022 CEPIB (%)

Inflație medie (%)
** Conform prognozei FMI din octombrie 2021

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

- Proiectul legislativ de reducere a impozitului pentru investitorii de pe piața de capital este pe ordinea de zi

spre aprobare, în Plenul Camerei Deputaților, în 19-20 aprilie, după ce, recent, a fost avizat favorabil în

Comisia de buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, arată publicația online Financial Intelligence.

Proiectul de lege propune implementarea unui sistem de impozitare la sursă pentru investitorii individuali,

prin aplicarea unui impozit de 1% pe câștigul din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de 1 an și

3% pe câștigul din transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de un an, fără ca pierderile să mai fie

compensate sau declarate.

- Nivelul ridicat de activitate din piața investițiilor imobiliare în prima parte a acestui an indică faptul că

volumul total al investițiilor în România ar putea depăși 1 miliard de euro în 2022, potrivit consultanților

Colliers, citați de publicația online Financial Intelligence. Numai câteva tranzacții de mare anvergură, în

stadii destul de avansate – despre care consultanții Colliers prevăd cu un grad destul de ridicat de

certitudine că se vor încheia în 2022 -, pot genera un volum de peste 600 de milioane de euro.

Totuși, războiul din Ucraina a început să afecteze într-o oarecare măsură economia locală, prin anumite

întârzieri sau îngrijorări ale investitorilor, fiind un factor major care ar putea deraia activitatea în 2022.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor 

Evenimente

Deficit cont curent

Context local

*capitalizare BVB cuprinde și Erste Group Bank AG

Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, România

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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