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- Recenta implozie a pieţelor de criptomonede indică faptul că avertismentele îndelungate privind

pericolele monedei digitale descentralizate se materializează acum, potrivit raportului anual publicat de

Banca Reglementelor Internaţionale (BIS). Directorul general, Agustin Carstens, a subliniat că recentele

prăbușiri ale monedelor stabile TerraUSD și Luna, precum și diminuarea cu 70% a monedei bitcoin, simbolul

pieței criptografice, sunt indicii ale existenței unei probleme structurale. Fără o autoritate susținută de

guvern care să poată folosi rezervele finanțate din taxe, orice formă de bani este în cele din urmă lipsită de

credibilitate. Analiștii estimează că valoarea totală a pieței criptografice s-a prăbușit cu peste 2 trilioane de

dolari din noiembrie, pe măsură ce problemele sale au luat amploare. Nu este de așteptat ca acest declin să

provoace o criză sistemică, așa cum creditele neperformante au declanșat criza financiară globală, dar este

subliniat faptul că pierderile vor fi considerabile și că lipsa de transparență a universului criptografic a

alimentat incertitudinea. Banca Reglementelor Internaționale este rezervată pe termen lung în ceea ce

privește criptomonedele, iar în raport a prezentat viziunea sa asupra viitorului sistem monetar, unul în care

băncile centrale utilizează avantajele tehnologice ale bitcoin și ale altora asemănătoare pentru a crea

versiuni digitale ale propriilor monede. Monedele digitale bancare centrale (CBDC) vor permite celor care le

deţin să facă plăţi prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice,

cum ar fi portofelele digitale, băncile online sau criptomonedele.

(https://www.reuters.com/business/finance/crypto-fears-now-materialising-central-bank-body-bis-says-

2022-06-21/)

- Acțiunile asiatice au oscilat, în timp ce prețurile materiilor prime au scăzut miercuri, în condițiile în care

îngrijorările tot mai mari legate de riscurile unei recesiuni globale, pe fondul creșterii considerabile a ratelor

de dobândă de către Rezerva Federală, au menținut fragilitatea sentimentului general al investitorilor.

Acțiunile americane au inversat creșterile anterioare și au încheiat ședința în ușoară scădere. Indicele Dow

Jones Industrial Average a scăzut cu 0,15%, S&P 500 a pierdut 0,13%, iar Nasdaq Composite a coborât cu

0,15%. Investitorii continuă să evalueze riscurile ca băncile centrale să împingă economia mondială în

recesiune în timp ce încearcă să limiteze inflația prin creșteri ale ratelor dobânzilor. Îngrijorările legate de

perspectivele cererii au afectat prețurile materiilor prime, petrolul scăzând la cel mai diminuat nivel din

ultima lună. Prețul țițeiului Brent a scăzut cu 2%, la 109,49 dolari pe baril, iar țițeiul american a coborât cu

2,3%, la 103,75 dolari pe baril. Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani din SUA a scăzut ușor la începutul

ședinței de tranzacționare, la 3,1430%, cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, comparativ cu

închiderea de 3,156% de miercuri.

(https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-2022-06-23/)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

1,5% - 1,75%

Evoluții

• Pe baza evoluțiilor observate până în prezent, piețele de criptoactive prezintă la momentul actual toate

semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară. ASF a emis 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).

• Principalii indicii bursieri internaționali au închis sedința de miercuri în scădere.

• 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



Morning Call 23.06.2022

 Total turnover BVB*    27.055 Media zilnică 2022** 56.357

    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

SNG 0,80% 50,4 TGN -5,38% 228,5

DIGI 0,00% 38,7 TRP -1,71% 0,69

SNP 0,00% 0,478 TLV -1,28% 2,32

EBS -1,13% 135,85

WINE -1,09% 9,09

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

Data Perioada Estimare Anterior

27-iunie-22 mai 2022 0,1

29-iunie-22 iunie 2022

30-iunie-22 mai 2022 5,6% 5,5%

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 economic al săptămânii curente Rate interbancare- Evoluția ROBOR

Șomajul BIM 

Indicatorul sentimentului economic 

Indicatori monetari

* 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

• Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din

România, a listat miercuri, 22 iunie, o nouă emisiune de obligațiuni verzi, în valoare de

702 milioane lei, sub simbolul bursier BCR27A. Este a doua emisiune de obligațiuni verzi listată de

BCR la Bursa de Valori București (BVB), după cea din octombrie anul trecut în valoare de

500 milioane lei, potrivit comunicatului BVB.

• Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în

lei a stagnat la 6,18%. Indicele ROBOR la 6 luni a urcat la 6,33%, de la 6,31%, potrivit datelor

publicate de 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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