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Valoare 4,75% 0,5%
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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Țările Uniunii Europene au ajuns la un acord politic pentru a-și reduce consumul de gaze cu 15% până

iarna viitoare, în timp ce perspectiva unei întreruperi totale a aprovizionării cu gaze rusești devine din ce în

ce mai probabilă. Planul face ca ținta de 15% să fie obligatorie într-o situație de urgență, cum ar fi o

întrerupere gravă a fluxurilor din Rusia, deși cu anumite derogări pentru națiunile deosebit de vulnerabile

sau pentru cele care fac parte integrantă din rețeaua blocului ca întreg. Aprovizionarea prin conducta cheie

Nord Stream 1 va scădea la aproximativ 20% din capacitate începând de miercuri, Gazprom PJSC anunțând

că încă o turbină urmează să fie supusă întreținerii și va fi scoasă din funcțiune. Acest lucru a facut ca țările

UE să reușească să își atingă obiectivul de umplere a depozitelor de gaze naturale cu 80%, ceea ce sporește

miza reducerii cererii de gaze. În urma acordului, normele ar trebui să intre în legislația UE în zilele

următoare. În perioada premergătoare reuniunii, o serie de țări, printre care Italia, Ungaria, Polonia,

Portugalia și Spania, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la obiectivele de reducere, menționând reducerile

de cerere deja realizate, lipsa conexiunilor de gaz cu alte țări și faptul că deciziile privind energia sunt, de

obicei, de competența națională. Republica Cehă, care deține președinția rotativă a UE, a propus în ultimele

zile o serie de modificări la planul Comisiei de săptămâna trecută, în încercarea de a atrage națiunile de

partea sa. Comisia ar putea, de asemenea, să propună o măsură de urgență în cazul în care consideră că

există un risc ridicat de penurie. Ambele scenarii ar avea nevoie de sprijinul majorității statelor membre

pentru a intra în vigoare.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-26/eu-nations-reach-agreement-to-reduce-gas-use-

for-next-winter?srnd=premium-europe)

- Prețul petrolului a crescut marți pentru a doua zi, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de înăsprirea

ofertei europene, după ce Rusia, unul dintre principalii furnizori de energie din regiune, a întrerupt

furnizarea de gaze printr-o conductă importantă. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu

1,14 dolari, sau 1,1%, la 106,29 dolari pe baril, față de ziua anterioară. Cotația futures a țițeiului american

West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,31 dolari, sau 1,4%, la 98,01 dolari pe baril. Aprovizionarea

Europei cu țiței, produse petroliere și gaze naturale a fost perturbată de o combinație de sancțiuni

occidentale și dispute de plată cu Rusia de la invazia din 24 februarie 2022 a Ucrainei. Cu toate acestea,

scăderea cererii din cauza recentelor prețuri ridicate ale țițeiului și combustibililor și a așteptării unei

creșteri a ratelor dobânzilor în Statele Unite au pus presiune asupra prețurilor. Se așteaptă ca banca

centrală americană să majoreze ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază la încheierea ședinței de politică

monetară de miercuri. Această majorare ar putea reduce activitatea economică și, prin urmare, ar putea

avea un impact asupra creșterii cererii de combustibil. 

(https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-russian-gas-cut-europe-may-encourage-switching-

crude-2022-07-26/)

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 marți 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*    25.152 Media zilnică 2022** 57.653

    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

SNG 2,46% 45,9 TRP -2,54% 0,653

BRD 2,11% 12,6 FP -1,49% 1,98

SNN 0,89% 45,1 COTE -1,18% 67

M 0,10% 19,5 TRANSI -1,14% 0,26

EVER 0,00% 1,16 ONE -0,94% 1,262

*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

• Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut la valoarea de

32,9 puncte de la 36,5 puncte în luna mai 2022, situaţie cauzată, în special, de scăderea cu

5 puncte a componentei de anticipaţii, componentă care a înregistrat un declin pentru a opta

lună consecutivă.

• În anul 2021, valoarea producției ramurii agricole a crescut cu 11,7% comparativ cu anul

precedent. Producția vegetală a crescut cu 22,2%, iar producția animală și serviciile agricole au

scăzut cu 8,3% respectiv 0,7%, potrivit comunicatului INS.

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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