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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Potrivit noilor date publicate de către departamentul din SUA pentru luna mai 2022 nu a existat o

încetinire imediată a ritmului record al inflației, care presează Rezerva Federală spre o nouă majorare

supradimensionată a ratei dobânzii luna viitoare. Inflația măsurată prin indicele prețurilor cheltuielilor de

consum personal a fost de 6,3% pe o bază anualizată în luna mai 2022, la fel ca în aprilie 2022 și încă mai

mult decât triplu față de ținta oficială de 2% a băncii centrale americane. În timp ce indicele principal al

inflației nu a înregistrat nicio diminuare, o estimare a altui indicator separat, care exclude costurile volatile

ale alimentelor și energiei, a scăzut pentru a treia lună consecutiv și se află acum la minimul ultimelor șase

luni, de 4,7%. Calcularea așa-numitei inflații de bază este controversată, deoarece exclude unele dintre

prețurile care au cel mai mare impact asupra vieții de zi cu zi. Faptul că Fed se concentrează pe inflația

determinată pe baza indicelui prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE - Personal Consumption

Expenditures Price Index), spre deosebire de indicele separat și, de obicei, mai mare, al prețurilor de

consum (CPI - Consumer Price Index), este, de asemenea, un subiect de dezbatere, deoarece acordă mai

puțină importanță costurilor unor elemente precum locuințele, care, de asemenea, au crescut rapid.

Recentele revizuiri ale datelor au arătat că, la începutul anului, cheltuielile de consum au fost mai mici

decât se estimase inițial, iar datele publicate pe 30 iunie 2022 au arătat că, pe o bază ajustată la inflație,

atât venitul disponibil, cât și cheltuielile de consum au scăzut în luna mai 2022.

(https://www.reuters.com/markets/us/us-inflation-data-offer-no-quick-relief-fed-hint-peak-2022-06-30/)

- După o perioadă îndelungată de blocaje naționale și măsuri restrictive introduse pentru a limita

răspândirea COVID-19 în 2020, în 2021 s-a înregistrat o revenire a activității economice în multe țări ale UE,

ceea ce a avut un impact asupra consumului de energie în UE. Furnizarea totală de energie electrică în UE a

crescut cu 4,2% față de 2020, datele preliminare indicând o revenire a combustibililor fosili ca sursă

principală, după ce, în 2020, categoria surselor regenerabile a depășit combustibilii fosili pentru producția

de energie electrică. În ceea ce privește energiile regenerabile, datele preliminare pentru 2021 arată cele

mai mari creșteri ale energiei electrice produse din energie solară (+13%), urmată de biocombustibilii solizi

(+9,6%). Pe de altă parte, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, producția de electricitate din

energie hidro și eoliană a scăzut (-1,2% și, respectiv, -3%). În același timp, producția de energie electrică din

anumiți combustibili fosili solizi a crescut substanțial în 2021: alt cărbune bituminos (+25,6%) și lignit

(+16,2%). În anul 2021 comparativ cu anul 2020, producția centralelor nucleare a crescut cu 7%.

După o scădere masivă de 12,4% în 2020 a consumului de produse petroliere, în 2021, estimările arată o

creștere de 5% față de anul precedent, dar tot sub nivelul de dinaintea pandemiei. Comparativ cu 2019,

datele din 2021 indică un consum de produse petroliere cu 8,1% mai mic.

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220630-1)

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 vineri în creștere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.

Evoluție curs valutar Știri 
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Context internațional
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 Total turnover BVB*    23.047 Media zilnică 2022** 60.181

    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

TLV 1,79% 2,27 IMP -4,95% 0,614

SNG 0,99% 50,9 EBS -1,45% 118,6

TGN 0,87% 232 ONE -1,21% 1,306

BRD 0,63% 12,7 EVER -0,43% 1,155

SNN 0,56% 45,25

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

Data Perioada Estimare Anterior

4-iulie-22 mai 2022 47,11%

6-iulie-22 mai 2022 3,7%

8-iulie-22
trimestrul I 

2022

8-iulie-22
trimestrul I 

2022
5,2% 1,0%

Valoarea 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

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

• Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este

de 2,65% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale

tranzacţiilor interbancare din trimestrul I din 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei

luni, de 1,86%, conform datelor anunţate de Banca Naţională a României.

• România s-a situat anul trecut la 82% din nivelul de trai mediu al UE 27, la egalitate cu Malta și

peste alte șapte state membre, potrivit indicatorului de consum individual efectiv (AIC/locuitor

abrevierea în lb. engleză) publicat de Eurostat. Conform acestor date, România se situează

imediat după Polonia (84%) și Portugalia (83%).

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

* Conform prognozei de primăvară 2022 CNSP și 

prognozei de primăvară 2022 CEPIB (%)

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

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

Veniturile și cheltuielile gospodăriilor

Cifra de afaceri în comerțul cu 

amănuntul

Produsul Intern Brut în trimestrul I 

2022 (date provizorii) (2)

Indicele prețurilor producției 
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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