
România Zona Euro Regatul Unit

Valoare 3,75% 0,00%

Morning Call 26.05.2022

Context internațional
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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Acțiunile asiatice au crescut miercuri, chiar și în condițiile în care băncile centrale au continuat

să majoreze agresiv ratele de dobândă pentru a lupta împotriva inflației în creștere, lăsând

investitorii îngrijorați de încetinirea creșterii globale. Cel mai semnificativ indice al acțiunilor din

regiunea Asia-Pacific, MSCI a crescut cu 0,72%, acțiunile australiene au crescut cu 0,72%, indicele

bursier de la Seul, KS11, a avut o evoluție pozitivă de 0,84% și indicele taiwanez, TWII, a avansat

cu 1,07%. Indicele HSI din Hong Kong și principalii indici chinezi (SSEC, CSI300) s-au tranzacționat,

de asemenea, în creștere, în timp ce indicele Nikkei din Japonia (N225) a scăzut cu 0,04%. Piețele

europene s-au caracterizat prin contractele futures pan-europene în creștere cu 0,93% și

contractele futures FTSE 100 în creștere cu 0,88%. Prețul aurului a scăzut cu 0,19%, până la

1.862,27 dolari pe uncie, după ce marți a atins cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni,

pe fondul creșterii dolarului. Prețul petrolului a urcat cu peste 1%, pe fondul perspectivei unor

rezerve limitate. Contractele futures pentru țițeiul american au urcat la 111,05 dolari pe baril, iar

Brent a crescut la 114,86 dolari.

(https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-2022-05-25/)

- Banca Mondială este îngrijorată de un plan al Republicii Centrafricane de a înființa un centru

de criptomonede, după ce a devenit a doua țară din lume care a adoptat Bitcoin, invocând lipsa

de transparență și efectul pe care această mișcare l-ar putea avea asupra incluziunii financiare.

Reprezentanții oficiali ai republicii africane au promulgat în aprilie o lege prin care Bitcoin devine

mijloc legal de plată în țară. Finanțarea de 35 de milioane de dolari pe care Banca Mondială a

aprobat-o pe data de 5 mai 2022 este destinată îmbunătățirii actualului sistem de gestionare a

finanțelor publice din Republica Centrafricană prin digitalizarea proceselor, cum ar fi plata

salariilor și colectarea impozitelor, și nu a proiectului criptografic numit Sango. Împrumutul

pentru guvernanță digitală nu are legătură cu nicio inițiativă de criptomonedă. Cu o economie în

valoare de aproximativ 2,3 miliarde de dolari, Republica Centrafricană caută modalități de a-și

dezvolta resursele. Potrivit planului prezentat de către guvern, acesta are în vederea contribuirea

la finanțarea în masă a proiectelor de infrastructură și crearea unei banci naționale digitale. 

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-25/bitcoin-adopter-s-african-crypto-hub-

plan-has-world-bank-vexed?srnd=premium-europe)

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 miercuri 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*    37.297 Media zilnică 2022** 61.003

    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

TRP 4,44% 0,752 BRD -3,03% 12,8

BRK 2,13% 0,216 DIGI -1,76% 39

SNN 1,69% 45,05 FP -1,46% 2,02

M 1,04% 19,38 SNG -0,33% 44,8

TLV 0,41% 2,445 WINE -0,22% 9,17

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

Data Perioada Estimare Anterior

27-Mai-22 mai-iulie 2022

30-Mai-22 mai 2022 104,3

31-Mai-22 Apr. MoM 5,7%

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

Indicele sentimentului economic (ESI)

Tendințe în evoluția activității 

economice

Șomajul BIM

* 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

• Forța de muncă din România va înregistra o scădere de 8,8% până în anul 2030, problemele

demografice (scăderea natalității, migrația și îmbătrânirea populației) ale României având un

impact negativ asupra pieței locale. În plus, competențele forței de muncă din România rămân

insuficient aliniate la nevoile pieței. Deficitul de competențe și neconcordanțele dintre acestea,

precum și un sistem de educație și formare slab afectează negativ perspectivele pieței muncii,

potrivit prognozei realizată de către Comisia Europeană.

• Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna aprilie 2022

cu 1,1% față de martie 2022 (-2,5% în termeni reali), până la nivelul de 339.949 milioane lei.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere

de 15,8%, potrivit comunicatului BNR.

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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