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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Pe data de 21.07.2022, în conformitate cu angajamentul ferm al Băncii Centrale Europene față de

mandatul său de stabilitate a prețurilor, Consiliul guvernatorilor a luat noi măsuri cheie pentru a se asigura

că inflația revine la ținta de 2% pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu

50 de puncte de bază cele trei rate ale dobânzii cheie ale BCE și a aprobat instrumentul de protecție a

transmiterii (TPI - Transmission Protection Instrument). Această decizie se bazează pe evaluarea actualizată

de către Consiliul guvernatorilor a riscurilor inflaționiste și pe sprijinul consolidat oferit de instrumentul de

protecție pentru transmiterea eficientă a politicii monetare. În cadrul următoarelor reuniuni ale Consiliului

guvernatorilor, va fi oportună continuarea normalizării ratelor dobânzilor. Consiliul guvernatorilor a

apreciat că instituirea TPI este necesară pentru a sprijini transmiterea eficientă a politicii monetare. În

special, pe măsură ce Consiliul guvernatorilor continuă să normalizeze politica monetară, TPI va asigura o

transmitere armonioasă a orientării politicii monetare în toate țările din zona euro. TPI va fi o completare a

setului de instrumente și poate fi activat pentru a contracara dinamica nejustificată și dezordonată a pieței,

care reprezintă o amenințare serioasă la adresa transmiterii politicii monetare în întreaga zonă euro.

Unicitatea politicii monetare a Consiliului guvernatorilor este o condiție prealabilă pentru ca BCE să își

poată îndeplini mandatul privind stabilitatea prețurilor.

(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721~53e5bdd317.en.html)

- Conform unui nou raport al OCDE, oamenii au în general încredere în activitatea guvernului, dar nivelurile

de încredere variază semnificativ în funcție de instituții, iar puține persoane consideră faptul că au un

cuvânt de spus în ceea ce întreprinde guvernul. În timp ce țările se străduiesc să abordeze efectele actuale

ale celei mai mari crize sanitare, economice și sociale din ultimele decenii, este necesar ca la nivel global

guvernele să stimuleze încrederea. Nivelurile de încredere în guvern rămân ușor mai ridicate decât în urma

crizei financiare mondiale, dar se mențin sub tensiune. Potrivit raportului bazat pe un sondaj realizat pe

baza unui eșantion de 50.000 de persoane din 22 de țări OCDE, încrederea și neîncrederea sunt împărțite în

mod egal. Sondajul a constatat că, în medie, în toate țările, 41,4% dintre respondenți declară că au

încredere în guvernul lor național, iar 41,1% declară că nu au încredere. Construirea încrederii pentru a

consolida democrația: Principalele constatări ale sondajului OCDE din 2021 privind factorii de încredere în

instituțiile publice este prima și cea mai completă evaluare transnațională a ceea ce determină încrederea

publică în guvernele democratice deschise. Scopul sondajului este de a ajuta guvernele să înțeleagă mai

bine unde se clatină încrederea cetățenilor, unde aceasta rămâne solidă și ce trebuie făcut pentru a reduce

decalajul. Sondajul a avut loc în timpul pandemiei COVID-19 și, pentru majoritatea țărilor, înainte de

declanșarea conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Majoritatea țărilor au fost intervievate în perioada

noiembrie 2021-februarie 2022, Finlanda și Norvegia fiind intervievate în 2020, iar Portugalia și

Regatul Unit în martie 2022.

(https://www.oecd.org/newsroom/governments-seen-as-reliable-post-pandemic-but-giving-citizens-

greater-voice-is-critical-to-strengthening-trust.htm)

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 scădere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.
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 Total turnover BVB*    28.208 Media zilnică 2022** 58.116

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

3,9 2,2 2,9

11,1 9,3 10,1

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

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TLV 1,46% 2,015 EBS -2,52% 119,7

TRP 1,20% 0,676 M -1,52% 19,4

SNG 1,14% 44,5 SNN -0,68% 44,05

SNP 1,02% 0,4975

ONE 0,79% 1,27

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

Data Perioada Estimare Anterior

28-iulie-22 iulie 2022 -0,5%

1-august-22 iunie 2022 5,6% 5,4%

2-august-22 iunie 2022 1,5%

3-august-22 iunie 2022 2,3%

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 producției industriale 

(IPPI)

Rata șomajului

Indicatorul sentimentului economic-ESI

Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul

* Conform prognozei de primăvară 2022 CNSP și 

prognozei de primăvară și vară 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

• Producţia de cărbune net a României a totalizat, în primele cinci luni din 2022, aproape

1,2 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (17.800 tep) mai mică faţă de cea din

perioada similară din 2021, conform datelor INS.

• Potrivit datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat un deficit guvernamental în primul

trimestru din 2022 de 5,8% din PIB, faţă de 7,6% din PIB în trimestrul patru din 2021 şi 8% din PIB

în primul trimestru din 2021.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

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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