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BTC & Gold

1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Acțiunile tranzacționate pe piețele mondiale au deschis în teritoriu pozitiv ședința de luni, pe fondul

închiderii optimiste de vineri de pe bursa de pe Wall Street, în condițiile în care prețurile petrolului au

contribuit la îmbunătățirea sentimentului și la temperarea temerilor legate de o inflație prelungită.

Câștigurile puternice din Europa și o revenire a piețelor asiatice după ce China a relaxat și mai mult

restricțiile COVID-19 au dus indicele de referință al MSCI în creștere pentru a treia ședință consecutivă, cu

0,5%. Investitorii speră că scăderea prețului petrolului de la maximele de trei luni atinse la începutul lunii

iunie ar putea atenua presiunile asupra prețurilor și ar permite Rezervei Federale să înăsprească politica într-

un mod mai puțin agresiv decât se estimase inițial, reducând astfel riscul unei recesiuni economice.

În ciuda revenirii puternice de trei zile care a ajutat indicele de referință mondial MSCI să se distanțeze și

mai mult de minimele din noiembrie 2020, atinse la începutul acestei luni, indicele rămâne în scădere cu

peste 20% față de maximul record din ianuarie 2022, o scădere care este descrisă în mod obișnuit ca o piață

bear.

(https://www.investing.com/news/economy/asian-stocks-buoyed-by-wall-street-gains-as-easing-oil-cools-

inflation-fears-2841103)

- Grupul G7, care reprezintă forumul internațional al guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere

economic, tehnologic și militar va stabili marți un nou pachet de acțiuni coordonate menite să sporească

presiunea asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina și va finaliza planurile de plafonare a prețului la

petrolul rusesc, a declarat luni un oficial american. Anunțul a fost făcut în contextul în care Rusia pare să se

afle pe punctul de a intra în prima sa incapacitate de plată suverană din ultimele decenii. Națiunile G7, care

reprezintă aproape jumătate din producția economică mondială, sunt hotărâte să intensifice presiunea

asupra Rusiei fără a alimenta inflația deja în creștere, care afectează în special sudul lumii. Plafonarea

prețurilor ar putea afecta fondul de război al Kremlinului, reducând în același timp prețurile la energie.

Liderii G7 vor lua, de asemenea, un angajament de securitate fără precedent, pe termen lung, pentru a oferi 

Ucrainei sprijin financiar, umanitar, militar și diplomatic atât timp cât va fi nevoie, inclusiv furnizarea la

timp de arme avansate, a precizat Casa Albă într-o fișă informativă.

(https://www.reuters.com/business/energy/g7-hike-sanctions-russia-close-oil-price-cap-deal-us-official-

2022-06-27/)

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 luni 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*    620.490 Media zilnică 2022** 61.013

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

2,6 2,2 2,9
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-7,5 -7,0 -6,9

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

SNG 1,97% 51,7 TLV -1,07% 2,32

FP 1,94% 2,1 WINE -0,44% 9,15

SNN 1,80% 45,3 TVBETETF -0,11% 18,32

BRD 1,07% 13,2

SNP 0,94% 0,4845

*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

• Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a listat pe 27 iunie patru noi emisiuni de titluri de stat

FIDELIS în valoare totală de peste 1,44 miliarde de lei. Cele patru emisiuni de titluri de stat sunt

tranzacționate sub simbolurile bursiere R2306A, R2506A, R2306AE, R2406AE. Debutul titlurilor de

stat FIDELIS la Bursa de Valori București (BVB) vine după încheierea cu succes a ofertei publice

derulată în perioada 6 – 21 iunie. În total, în ultimii doi ani, MFP a atras de la populație peste

12,4 miliarde de lei (2,5 miliarde euro), potrivit comunicatului BVB.

• Deficitul bugetar a scăzut în primele cinci luni din 2022 la 20,9 mld. lei, de la 26,1 mld. lei în

perioada smiliară din 2021, iar exprimat ca procent din PIB, deficitul a înregistrat o scădere cu

0,64 puncte procentuale, de la 2,22% din PIB la 1,57%, arată datele publicate de Ministerul de

Finanţe.

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

32.691.442

28.005.464

85.304.694

30.146.180

-20.000.000

20.000.000

60.000.000

100.000.000

140.000.000

180.000.000

21-iun. 22-iun. 23-iun. 24-iun. 27-iun.

Total piață BVB Deal Oferte

Speciale Medie zilnică 2021

∗1

12.377
12.301

12.251

12.433

12.537

11.950

12.050

12.150

12.250

12.350

12.450

12.550

12.650

192

194

196

198

200

202

21-iun.-22 22-iun.-22 23-iun.-22 24-iun.-22 27-iun.-22

m
ld

.le
i

Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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