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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Prețul grâului a crescut după atacul din weekend al Rusiei asupra portului maritim Odesa, chiar dacă

Ucraina a indicat faptul că merge mai departe cu un acord pentru a începe să expedieze milioane de tone

de cereale care s-au acumulat de la invazie. Acordul istoric semnat vineri urmărește să faciliteze exporturile

din trei dintre porturile ucrainene de la Marea Neagră, inclusiv Odesa, și a fost interpretat ca fiind un pas

vital pentru atenuarea crizei alimentare mondiale. Oficialii ucraineni se pregătesc în continuare să

repornească exporturile maritime chiar în această săptămână, în ciuda atacului de la Odesa.

Cu toate acestea, mulți analiști și oficiali occidentali au fost sceptici chiar și atunci când acordul a fost

semnat săptămâna trecută, iar asaltul va servi drept o reamintire dură a riscurilor pentru transportatori și

asigurători, în timp ce războiul din Rusia continuă. Contractele futures la grâu de la Chicago au urcat cu

până la 4,6% și au fost tranzacționate cu 3,1% în creștere pe bursa de la Londra, în cursul zilei de luni față de

ședința anterioară de tranzacționare. Prețurile s-au prăbușit cu aproape 6% vineri și au închis la cel mai

scăzut nivel de la începutul lunii februarie după semnarea acordului la Istanbul. Odată ce exporturile vor fi

reluate, comercianții vor fi atenți la semnele de rapiditate cu care volumele pot crește. În mod normal, țara

se numără printre cei mai mari transportatori de porumb, grâu și ulei vegetal din lume, iar milioane de tone

de cereale au rămas blocate la granițele sale de când invazia Rusiei de la începutul acestui an a blocat

principalele porturi.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-25/wheat-climbs-after-russian-missile-strike-tests-

ukraine-deal)

- Comitetul european pentru risc sistemic a publicat Monitorul UE al riscului de intermediere financiară

nebancară 2022. Aceasta este cea de-a șaptea ediție a unei serii anuale de monitorizare a riscurilor

sistemice și a vulnerabilităților legate de anumite aspecte ale intermedierii financiare nebancare, inclusiv

fondurile de investiții și alte instituții financiare, cum ar fi societățile vehicul financiar, dealerii de valori

mobiliare și instrumente financiare derivate și societăți financiare care au ca obiect de activitate acordarea

de credite. În 2021, activele totale ale fondurilor de investiții și alte instituții financiare din UE au crescut cu

9,2%, de la 39 trilioane de euro la 42,6 trilioane de euro. Analiza bazată pe entități este completată de o

evaluare bazată pe activități, care examinează riscurile și vulnerabilitățile din cadrul tranzacțiilor de

finanțare a titlurilor de valoare, al instrumentelor derivate și al securitizărilor care sunt utilizate la nivelul

mai multor entități și în care pot apărea riscuri din utilizarea și reutilizarea garanțiilor financiare. Ediția din

acest an evidențiază următoarele riscuri: 1) corecții dezordonate ale pieței, ceea ce ar putea duce la

pierderi, cereri de răscumpărare substanțiale și probleme de lichiditate pentru unele fonduri de investiții

care dețin active mai puțin lichide; 2) o creștere a riscurilor de lichiditate și de credit, pe măsură ce

fondurile de obligațiuni își sporesc în continuare deținerile de titluri cu venit fix cu ratinguri mai mici și

lichiditate scăzută și 3) utilizarea excesivă a efectului de levier și a interconexiunii, care ar putea amplifica

șocurile asupra stabilității financiare.

(https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr220715~cf3e026075.en.html)

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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Morning Call 26.07.2022

 Total turnover BVB*    25.314 Media zilnică 2022** 57.884

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

3,9 2,2 3,5

11,1 9,3 12,6

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

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

IMP 4,88% 0,494 TLV -1,14% 1,992

BRD 1,82% 12,34 FP -0,25% 2,01

SNP 0,90% 0,502

SNG 0,67% 44,8

M 0,41% 19,48

*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 vară 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

• Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în sus prognoza economică privind

creșterea produsului intern brut pentru anul 2022, la 3,5% (de la 2,9% conform prognozei de

primăvară 2022 a CNSP).

• Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iunie 2022

cu 2,2% față de mai 2022 (1,4% în termeni reali), până la nivelul de 352.813,6 milioane lei.

Creditul în lei, cu o pondere de 72% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat

cu 1,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28% în totalul creditului

neguvernamental, a crescut cu 4,7% (4,6% în cazul exprimării indicatorului în euro), conform

comunicatului BNR.

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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