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Evoluție curs valutar Știri 
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1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- În cadrul reuniunii lunare a Eurogrupului, executivul UE a prezentat o actualizare a previziunilor sale

economice, care indică o creștere mai lentă și o inflație mai mare. În luna mai 2022, Comisia Europeană și-a

redus previziunile de creștere pentru cele 19 țări din zona euro la 2,7% pentru anul curent, de la 4,0%

preconizat în februarie 2022, și la 2,3% pentru anul viitor, de la 2,7%, în prima sa evaluare a impactului

războiului din Ucraina asupra economiei blocului comunitar. Potrivit estimărilor din luna mai 2022, inflația

se va situa la nivelul de 6,1% pentru acest an, ceea ce reprezintă o creștere majoră față de estimarea

anterioară de 3,5%. În ciuda faptului că se așteaptă o nouă scădere a creșterii economice, miniștrii țărilor

participante s-au concentrat pe combaterea inflației, ceea ce indică dorința de a se îndepărta și mai mult de

stimulentele economice masive oferite în timpul fazei acute a pandemiei COVID-19. Politicile fiscale din

toate țările ar trebui să aibă ca obiectiv menținerea sustenabilității datoriei, au susținut cei 19 miniștri

într-o declarație comună după ce au discutat acest subiect în cadrul reuniunii, într-un avertisment adresat

țărilor cu datorii mari, precum Grecia, Italia și Franța. Comunicatul a subliniat faptul că acest lucru ar facilita

sarcina politicii monetare a Băncii Centrale Europene de a asigura stabilitatea prețurilor prin faptul că nu se

adaugă presiuni inflaționiste. Discuția privind orientarea fiscală pentru 2023 are loc înainte ca guvernele să

își pregătească bugetele naționale pentru anul viitor. Prudența fiscală ar trebui să însemne reducerea

bugetelor și, de asemenea, inițierea de reforme structurale, a declarat ministrul belgian de finanțe, Vincent

Van Peteghem.

(https://www.reuters.com/markets/europe/euro-zone-focus-inflation-economic-outlook-forecast-worsen-

2022-07-11/)

- În mai 2022, producția industrială ajustată sezonier a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 0,6% în UE,

comparativ cu luna aprilie 2022, potrivit estimărilor Eurostat. În aprilie 2022, producția industrială a

înregistrat un avans de 0,5% în zona euro și de 0,3% în UE. În luna mai 2022 față de aceeași perioadă a

anului anterior, producția industrială s-a majorat cu 1,6% în zona euro și cu 2,7% în UE. În zona euro, în mai

2022, comparativ cu mai 2021, producția de bunuri de consum nedurabile a crescut cu 6,8%, cea de bunuri

de consum durabile cu 6,3% și cea de bunuri de capital cu 0,9%, în timp ce producția de bunuri

intermediare a scăzut cu 0,2%, iar cea de energie cu 1,5%. În UE, producția de bunuri de consum nedurabile

a avansat cu 8,7%, cea de bunuri de consum durabile cu 5,4%, cea de capital bunuri de capital cu 1,8%,

energia cu 0,7% și bunurile intermediare cu 0,6%. Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date,

cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Bulgaria (+20,2%), Danemarca (+17,2%) și

Polonia (+12,5%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Malta (-4,8%), Luxemburg (-2,1%) și Germania

(-1,4%).

(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644631/4-13072022-AP-EN.pdf/55a097ee-23d8-

4f36-79c3-91f7d35ae216?t=1657626019063)

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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 Total turnover BVB*    34.308 Media zilnică 2022** 59.163

    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

SNN 1,25% 44,55 TLV -2,66% 2,015

EBS 0,04% 118 SNP -2,03% 0,4595

DIGI 0,00% 37,6 EL -1,73% 8,5

ONE -1,69% 1,276

BRD -1,50% 11,86

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

Data Perioada Estimare Anterior

11-iulie-22 mai 2022 -2.825 milioane euro

12-iulie-22 mai 2022

12-iulie-22 iunie 2022 14,49%

Indicii producției industriale (IPI) 13-iulie-22 mai 2022 -6,9%

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

Indicele prețurilor de consum (IPC)

Câștigul salarial mediu lunar

14-iulie22 mai 2022

Comerțul internațional cu bunuri al 

României (date estimate)

Balanţa de plăţi şi datoria externă

* 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

• În luna mai 2022, producţia industrială a crescut faţă de luna aprilie 2022 cu 10,1% ca serie

brută și a scăzut cu 0,1% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de

sezonalitate. Faţă de luna mai 2021, producţia industrială a fost mai mare atât ca serie brută

(+6,4%), cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (+1,1%),

potrivit comunicatului INS.

• ROBOR la trei luni a crescut la 6,99%, faţă de 6,93%, faţă de nivelul din şedinţa precedentă şi a

ajuns la cea mai ridicată valoare din ultimii 12 ani. 

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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