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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,00%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Piețele de acțiuni la nivel global și-au revenit marți pe fondul optimismului cu privire la o

atenuare a represiunilor Chinei în domeniul tehnologiei și al COVID-19, dar îngrijorările legate de

creșterea prețurilor și de încetinirea creșterii economice la nivel mondial au avut impact asupra

altor piețe. Avântul pozitiv din Asia s-a reflectat și asupra acțiunilor europene, cu indicele

STOXX al celor mai mari 600 de acțiuni europene în creștere cu 1,2% față de luni, iar contractele

futures ale acțiunilor americane, S&P 500 au avut o evoluție similară (+2,02%). Au existat semne

de stres la nivelul obligațiunilor, monedelor și materiilor prime, pe fondul temerilor legate de

creșterea economică în cele două mari economii ale lumii. 

(https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-2022-05-

17/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing)

- Potrivit raportului realizat de către compania Capgemini și Asociația Europeană de

Management Financiar (EFMA), schimbările climatice afectează industria asigurărilor și doar

8% dintre asigurători se pregătesc în mod adecvat pentru impactul acestora. Pierderile asigurate

din cauza catastrofelor naturale au crescut cu 250% în ultimii 30 de ani, iar riscuri precum

incendiile și furtunile, considerate ca fiind afectate în mod special de schimbările climatice, au

provocat o creștere și mai rapidă a pierderilor asigurate. Seth Rachlin, lider global al industriei

asigurărilor la Capgemini, a declarat faptul că, în anii anteriori, principalul risc de catastrofă al

asigurătorilor provenea în cele mai multe cazuri de la uraganele din state americane precum

Florida și Texas, dar în ultimul timp devine o problemă geografică mai amplă, care afectează un

procent mai mare de pe glob. Germania și alte părți ale Europei au fost afectate de inundații în

iulie 2021, în timp ce ploile abundente au inundat coasta de est a Australiei la începutul acestui

an.

(https://www.reuters.com/business/finance/climate-change-is-hurting-insurers-report-2022-05-

17/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=global-

investor&utm_term=Reuters%20Global%20Investor%20-%202021%20-%20Master%20List)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

0,75% - 1,00%

Evoluții

• Bitcoin se meține la cel mai coborât nivel din ianuarie, deoarece piețele de acțiuni au continuat să

afecteze evoluția criptomonedelor, care se tranzacționează în prezent în conformitate cu așa-numitele

active mai riscante, cum ar fi acțiunile tehnologice.

• Criptomonedele sunt, în prezent, cea mai nouă și interesantă clasă de active disponibile pentru

investitori, care folosesc tehnologia blockchain pentru a stabili un consens distribuit.

• Criptomonedele au devenit „aurul digital” în timpul pandemiei, în timp ce randamentul investițiilor în aur

nu a crescut în această perioadă.

• Principalii indicii bursieri internaționali au închis sedința de marți  în creștere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.
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 Total turnover BVB*    29.741 Media zilnică 2022** 62.878

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

2,6 2,2 2,9

8,9 9,3 10,1

-7,5 -7,0 -6,9

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

EBS 6,18% 146 BRD -2,07% 14,18

IMP 4,30% 0,63 FP -1,94% 2,025

BRK 2,22% 0,1932 WINE -1,49% 9,25

SNG 2,12% 43,45 SNP -1,47% 0,437

M 1,08% 18,7 TTS -1,20% 9,09

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

Data Perioada Estimare Anterior

17-Mai-22 Q1 YoY 2,4%

17-Mai-22 Mar. MoM -1,6%

18-Mai-22 Mar. MoM 2,3%

18-Mai-22 Mar. MoM 2,3%

19-Mai-22 Mar. MoM 1,2%

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.

Calendarul economic al săptămânii curente Rate interbancare- Evoluția ROBOR

Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata

Cifra de afaceri în serviciile de piață 

prestate în principal întreprinderilor

Lucrările de construcții

Evoluția PIB în trimestrul I 2022 (date 

estimate) (semnal)

Cifra de afaceri în comerț și servicii 

prestate în principal populației

* Conform prognozei de primăvară 2022 CNSP și 

prognozei de primăvară 2022 CEPIB (%)

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

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

• Conform estimărilor semnal publicate de INS, pe plan local, produsul intern brut a crescut cu

5,2% (în termeni reali) în trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul IV 2021. Față de perioada

similară a anului anterior, în trimestrul I 2022, produsul intern brut al României a înregistrat o

creștere cu 6,5% atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier.

• În martie 2022, datoria administrației publice a României s-a situat la o valoare de aproximativ

594 miliarde lei, reprezentând 50,3% din PIB, în creștere față de finalul anului 2021

(577 miliarde lei), când se situa la un nivel de 48,8% din PIB, conform datelor publicate de

Ministerul Finanțelor.

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, RomâniaValoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

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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